
SALAMNYA SUAMI PADA ISTRI DAN MAHRAM
NYA JUGA PADA WANITA - WANITA ASING
YANG TIDAK DIKHAWATIRKAN FITNAH, DAN
SALAM MEREKA JUGA DENGAN SYARAT INI
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868. Dari Sahi Ibn Saad$§Jg, dia berkata: "Di antara kami ada seorang wanita

-dalam riwayat lain: "Di antara kami ada wanita tua"- yang mengambil

umbi-umbian lalu ia masukkan dalam periuk, dan menumbuk biji-bijian

gandum, jika kami selesai melaksanakan shalat jum'at dan pulang, kami

mengucapkan salam kepadanya, kemudian wanita tadi meng-
hidangkannya pada kami." (HR. al-Bukhari)
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artinya menumbuk.
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869. Dari Ummu Hani Fakhitah Binti Abi Tholib , dia berkata:

"Saya mendatangi Rasulullah pada hari pembukaan kota Makkah,

dan beliau sedang mandi, sedangkan Fathimah menutupi beliau

dengan kain baju, maka aku mengucapkan salam kepada beliau."
V' i..

'
f.

Kemudian ia menyebutkan hadits. (HR. Muslim)
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870. Dari Asma Binti Yazid dia berkata: "Nabi melewati kami
•• "9V^tV

sekumpulan wanita, maka beliau mengucapkan salam kepada kami."

(HR. Abu Daud dan Turmudzi, dan berkata: "Hadits hasan." Dan
ini adalah redaksi Abu Daud)

Dan dalam redaksi Turmudzi: "Sesungguhnya Rasulullah«|||lewat

dalam masjid pada suatu hari, dan sekelompok wanita sedang

duduk, maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk

salam."

••M
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LARANGAN MENDAHULUI SALAM KEPADA ORANG
KAFIR DAN CARA MENJAWAB SALAM MEREKA, DAN
ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM KEPADA MAJLIS
YANG DI DALAMNYA ADA MUSLIM DAN KAFIR
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871 Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda:

"Jangan kalian mendahului orang Yahudi juga Nasrani dengan salam,

dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka
pepetlah75

ia kepada jalan yang sempit." (HR. Muslim)
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Dari Anas *c£s°j , dia berkata: "Rasulullah $l5| bersabda: "Jika ahlul

kitab mengucapkan salam pada kalian, maka jawablah: «• _oj » (dan

atasmu)." (HR. Bukhari - Muslim)
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873. Dari Usamah sesungguhnya Nabi melewati kerumunan orang,

di dalamnya ada muslim dan musyrik -penyembah berhala-maka beliau

mengucapkan salam kepada mereka." (HR. Bukhari - Muslim).

ifiA§wwwW
75 Memaksa mereka untuk mengalah dalam jalan kita, sehingga merasa kesempitan jalan.
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ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM JIKA BERDIRI
DARI MAJLIS DAN MENINGGALKAN TEMAN-
TEMANNYA

JU : JIS iip 4bl J j* -AVI
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874. Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah<i§| bersabda: "Jika

salah seorang dari kalian sampai ke suatu majlis maka hendaklah

mengucapkan salam, dan jika ingin berdiri meninggalkan majlis

hendaknya mengucap salam, karena yang pertama bukan berarti

lebih berhak dari pada yang berikutnya (maksudnya, salam ketika

keluar sama dengan ketika masuk)" (HR. Turmudzi dan dia berkata:

"Hadits hasan.")

e#$e

c^Da/j 140

MINTA IZIN MASUK RUMAH DAN TATA
KRAMANYA

Allah berfirman:

_» ^ » ? 11 *' si x 3? r^t_r

. [TV
:
j^Jl]
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang

bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada

penghuninya (an-Nur: 27)

Tarjamal; Riyadusl? sfaalifari 131



* ^ ^ 1 t ^ i * * t ^ i ^ k l r I . • I k h * I ^ I . I

. [M :

lijJ 7
r

«<£*)!'

"Dan apabilaanak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka

meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin."

(an-Nur: 59)
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875. Dari Abu Musa al-Asy'ary , dia berkata: "Rasulullah

bersabda: "Mintai izin masukrumah itu tiga kali, jika diizinkan untuk

kamu (masuklah), dan jika tidak maka pulanglah!" (HR. Bukhari -

Muslim)
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876. Dari Sahal Bbn Saad berkata: "Rasulullah bersabda: "Sesung-

guhnya disyariatkan minta izin adalah karena untuk menjaga

pandangan." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Rib'iy Ibn Hirasy, berkata: "Kami diceritakan oleh seorang dari

bani Amir, bahwasanya ia minta izin kepada Nabi#| ketika beliau

sedang di rumahnya, maka ia bertanya: "Bolehkah saya masuk?" Maka

Rasulullah berkata kepada pembantunya: "Keluarlah, temui orang

ini dan ajari bagaimana cara minta izin, katakan kepadanya supaya

mengucapkan ^ boleh saya masuk?" Maka orang tadi

mendengarnya, lalu segera mengucapkan
f
S^Jt boleh saya

masuk?" Maka Nabi^mengizinkannya masuk, maka masuklah ia."

(HR. Abu Daud dengan sanad shahih.)
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Dari Kildah Ibn al-Hambal *£££> , dia berkata: "Aku mendatangi

Rasulullah^fe lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucap salam."

Maka Rasulullah «sgg bersabda: "Keluar dan ulangi lagi dengan

mengucapkan boleh aku masuk?" (HR. Abu Daud dan

Turmudzi dan dia berkata: "Hadits hasan.")
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MENERANGKAN BAHWA SUNNAHNYA APABIILA
DIKATAKAN KEPADA ORANG YANG MINTA
IZIN: "SIAPA?" HENDAKNYA IA MENJAWAB:
FULAN LALU IA MENYEBUTKAN NAMANYA
ATAU JULUKANNYA, DAN MAKRUHNYA
MENJAWAB: "AKU" DAN YANG SERUPA

<V

J

879. Dari Anas *£££>, dalam hadits yang masyhur tentang isra' dia

berkata: "Rasulullah bersabda: "Kemudian Jibril membawaku

naik ke langit dunia dan minta dibukakan, maka dikatakan

kepadanya: "Siapa?" Ia menjawab: "Jibril" Ditanyakan lagi: "Siapa

bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." Kemudian naik lagi ke

langit kedua lalu minta izin untuk dibukakan, maka ditanyakan

kepadanya: "Siapa?" Ia menjawab: "Jibril" Ditanya lagi: "Bersama

siapa?" Ia menjawab: "Muhammad" Berikutnya langit ketiga,

keempat dan seterusnya, ditanyakan di setiap pintu langit: "Siapa?"

Maka Jibril menjawab: "Jibril." (HR. Bukhari - Muslim)

l / V
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Dari Abu Dzar , dia berkata: "Aku keluar pada suatu malam,

ternyata ada Rasulullahm sedang berjalan seorang diri, maka aku

sengaja berjalan di bawah cahaya bulan, lalu beliau menoleh dan

melihatku, maka beliau bertanya: "Siapa?" Aku menjawab: "Abu
Dzar!" (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Ummu Hani dia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah

sedangkan beliau sedang mandi, dan Fathimah menutupinya

dengan baju, beliau bertanya: "Siapa?" Aku menjawab: "Saya Ummu
Hani." (HR. Bukhari - Muslim)
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882. Dari Jabira^6, dia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah maka
aku mengetuk pintu, lalu beliau bertanya: "Siapa?76 " Maka aku

76 Demikianlah dalam teks aslinya: j* hal ini terdapat dalam riwayat Muslim 3/ 1697 . Dan
riwayat Bukhari 11/35 IS demikian juga dalam salah satu manuskrip.
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menjawab: "Saya." Lalu beliau bertanya: "Saya, saya?" Sepertinya

beliau tidak suka." (HR. Bukhari - Muslim)

Mal U2
ANJURAN MENJAWAB ORANG YANG BERSIN
JIKA IA MEMBACA HAMDALAH, DAN
MAKRUHNYA MENJAWAB JIKA IA TIDAK
MEMBACA HAMDALAH, JUGA TATA KRAMA
BERSIN, MENJAWAB ORANG BERSIN DAN
MENGUAP
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Dari Abu Hurairah , sesungguhnya Nabi 3^ bersabda:

"Sesungguhnya Allah menyukai bersin, dan membenci menguap,

maka jika salah seorang dari kalian bersin dan membaca hamdalah

maka merupakan hak bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk

mengucapkan 4bliit^(semoga Allah merahmatimu), adapun

menguap maka itu dari setan, maka jika salah seorang dari kalian

menguap maka hendaklah ia menahannya semampunya, karena

sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menguap, maka
tertawalah setan karenanya." (HR. al-Bukhari)
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884. Dari Abu Hurairah ^6, dari Nabi^^ beliau bersabda: "Jika salah
"* , sx

seorang dari kalian bersin maka hendaklah ia membaca «<ii dan

hendaknya saudaranya atau temannya (yang mendengarnya)
mengucapkanr<j>! kemudian yang bersin hendaknya men-
jawabnya dengan membaca»Jk UU j%\ (semoga Allah memberi
hidayah kepadamu, dan memperbaiki urusanmu)." (HR.al-Bukhari)

: JU p
4)1 j-e-j -AA o

,9 s *

^J^l lil » : Jyu 4)1 Jy*J

« * 4it
z' O

s' O s'

i [3 C 0
J? * * u)

4)1
z' *

885.

I >
j

^ ^

Dari Abu Musa «^5, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah

bersabda: "Jika salah seorang dari kalian bersin kemudian membaca
hamdalah, maka jawablah! Tapi jika tidak membaca hamdalah maka
jangan dijawab!" (HR. Muslim)
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Dari Anas , dia berkata: "Ada dua orang yang bersin di hadapan

Nabi*ii|, maka beliau menjawab salah satunya dan tidak menjawab
pada yang lain. Maka bertanyalah orang yang tidak dijawab

(didoakan): "Si fulan bersin dan anda menjawabnya, sedangkan

ketika aku bersin anda tidak menjawab (mendoakan) saya?" Maka
beliau bersabda: "Orang ini membaca hamdalah, sedangkan kamu
tidak." (HR. Bukhari - Muslim)
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887 . Dari Abu Hurairah^fj, dia berkata: "Adalah Rasulullah jika

bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau ujung bajunya di

atas mulutnya (menutupi mulutnya), dan merendahkan -menahan-

suaranya, perawinya ragu." (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan
berkata: "Hadits hasan shahih")
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888 Dari Abu Musa berkata: "Adalah orang -orang Yahudi bersin

di hadapan Rasulullah^, mereka mengharapkan agar beliau

menjawab (mendoakan) mereka- SluJ-yj akan tetapi beliau malah

VVr
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mengucapkan (l^t^^3^I^J4i # (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan

berkata: "Hadits hasan shahih.")
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Dari Abu Sa'id al-Khudriy , dia berkata: "Rasulullah ber-

sabda: "Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya

menahannya dengan tangannya di atas mulutnya, karena

sesungguhnya setan akan masuk." (HR. Muslim)

0IH
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ANJURAN BERSALAMAN KETIKA BERTEMU
DENGAN MEMASANG WAJAH CERIA, DAN
MENCIUM TANGAN ORANG SHALIH, JUGA
MENCIUM BAPAKNYA KARENA RASA SAYANG,
SERTA MEMELUK ORANG YANG BARU DATANG
DARI BEPERGIAN JAUH, DAN MAKRUHNYA
MEMBUNGKUKKAN BADAN
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890. Dari Abu al-Khaththab Qatadah , dia berkata: "Aku bertanya

pada Anas: "Apakah para sahabat Rasulullah bersalaman?" Ia

menjawab: "Benar!" (HR. al-Bukhari)
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Dari Anas *££&> berkata: "Ketika penduduk Yaman datang menghadap
Rasulullah ||g beliau bersabda: "Telah datang penduduk Yaman, dan
mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan bersalaman

(berjabat tangan) " (HR. Abu Daud dengan sanad shahih)
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Dari al-Bara , dia berkata: "Rasulullah bersabda: "Tidak ada
dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, melainkan

diampuni untuk keduanya sebelum berpisah." (HR. Abu Daud)
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Dari Anas , dia berkata: "Ada seorang lelaki bertanya kepada

Rasulullah^fe: "Wahai Rasulullah jika ada seorang dari kami ber-

temu saudaranya atau tamunya, apakah (boleh) membungkukkan

>. > f
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badan?" Beliau menjawab: "Tidak!" Ia bertanya lagi: "Apakah ia harus

merangkul dan menciumnya?" Beliau menjawab: "Tidak!" Lalu ia

bertanya lagi: "Kalau ia menarik tangannya dan menyalaminya?"

Beliau menjawab: "Ya!" (HR. Turmudzi dan berkata: "Hadits hasan.")
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894. Dari Shafwan Ibn Assal , dia berkata: "Ada seorang yahudi

berkata kepada temannya: Ajaklah aku menghadap Nabi ini!"

Keduanya lalu mendatangi Rasulullah lalu bertanya kepada

beliau tentang sembilan ayat yang jelas, lalu ia menyebutkan hadits

sampai kepada sabda belliau: "Maka dua orang yahudi tadi mencium
tangan beliau dan menciumi kakinya77

. Lalu keduanya berkata:

"Kami bersaksi bahwa anda adalah seorang nabi!" (HR. Turmudzi

dan lainnya dengan sanad shahih.)

Saya berkata: "Demikian yang dikatakan, dan tidak ada pada Turmudzi juga pada lainnya hadits

selain satu sanad, kemudian juga dalam sanadnya terdapat Abdullah rbn Salimah al-Murody,

yang dipertentangkan, dan dia adalah orang yang meriwayatkan hadits Ali tentang larangan

membaca al-Quran dalam keadaan junub (hadats besar). Dan banyak ulama' yang ahli dalam
bidang ini telah mendha'ifkan (memvonisnya dengan sifat lemah)seperti diterangkan sendiri oleh

Imam Nawawi (pengarang kitab ini), di antara ulama itu ada Ahmad, as-Svafii, al-Bukhari dan
lainnya, seperti yang akan anda lihat secara terperinci dalam kitab Dha'if Abi Daud No. 30. Dan az-

Zaila'iy telah menukil dalam kitab Nashbur Rooi/ah 4/258 dari an-Nasa'i bahwasanya ia berkata

tentang hadits Turmudzi: "Ini adalah hadits munkar." dan dia berkata: "al- Mundziri berkata:

"Tetapi seakan-akan inkarnya perlu diteliti ulang . -N-
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Dari Ibnu Umar , ia menceritakan sebuah cerita di dalamnya

disebutkan: “Maka kami mendekat kepada Nabi^ lalu kami cium
tangannya." (HR. Abu Daud78

)
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896. Dari Aisyah , dia berkata: "Zaid Ibn Haritsah tiba di

Madinah, sedangkan Rasulullah sedang di rumahku, maka ia

mendatangi beliau dan mengetuk pintu, maka Nabi berdiri dan

menarik bajunya kemudian memeluk serta menciumnya." (HR.

Turmudzi dan berkata: "Hadits hasan." 79
)
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897. Dari Abu Dzar ^^3 , dia berkata: "Rasulullah^^berkata kepadaku:

"Jangan sekali-kali kau menganggap enteng perbuatan ma'ruf (yang

baik) walau hanya dengan menyambut saudaramu dengan muka
ceria." (HR. Muslim)

Saya berkata: "Dalam sanadnya terdapat Yazid Ibn Abu Ziyad al-Hasyimi , Ibnu Hajar berkata:

"Orang yang lemah, setelah tua menjadi berubah maka ia sering didikte."Syuaib al-Arnauth

berkata: "Tetapi didalam bab ini ada hadits lain yang keseluruhannya menunjukkan benarnya

cerita seperti itu dari Nabi e, maka disimpulkan boleh mencium tangan seorang alim (ahli sunnah)

yang bertakwa, dengan syarat tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, (-pent)

Saya berkata: "Dalam sanad hadits ini terdapat an-anah (riwayat hadits dengan menggunakan
kata, darinya dan darinya, dst) Muhammad Ibn Ishak, dan ia adalah seorang mudallis (penyamar
riwayat hadits, artinya tidak terbuka dan suka membikin bias dan samar kebenaran sanad). -N-.
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898. Dari Abu Hurairah dia berkata: "Nabi^^mencium al-Hasan

Ibn Ali U^jy maka al-Aqra' Ibn Haabis berkata: "Sesungguhnya

aku punya sepuluh orang anak, aku tidak pernah sekalipun men-

ciumi satupun dari mereka." Maka Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.

(HR. Bukhari - Muslim)
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6
‘

KITAB TENTANG MEMBESUK ORANG
SAKIT, MENGANTAR JENAZAH,

MENSHALATI, MENGHADIRI PENGUBURAN,
SERTA BERDIAM DIRI DI TANAH MAKAM

SETELAH DIKUBUR

a/ Ibb

MEMBESUK ORANG SAKIT
: Jli Ji s'2' J* -A^
4 ^*j\j 4 'U)! (J U^jI

I o s» **^

«4 N(/

z'
z'

y'

> O

899.

. aULp
**

Dari al-Bara Ibn Azib dia berkata: "Rasulullah memerintah-
kan kami untuk membesuk orang sakit, mengantar jenazah,

menjawab orang yang bersin, membebaskan orang yang bersumpah
(dari sumpahnya), menolong orang yang teraniaya, mendatangi
undangan, dan menebarkan salam." (HR. Bukhari - Muslim)
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900. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda:

4

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima; menjawab salam,

membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mendatangi undangan,

dan menjawab orang bersin." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Hurairah , dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya Allah berkata pada hari kiamat: "Wahai anak

Adam! Aku sakit dan kalian tidak membesukku" Ia bertanya:

"Wahai Rabb, bagaimana aku membesuk-Mu, padahal Engkau
adalah Tuhan seru sekalian alam?" Dia berkata: "Apakah kamu tidak

tahu bahwasanya hamba-Ku si Fulan sakit, dan kamu tidak mem-
besuknya? Tidakkah kamu tahu andaikan saja kamu membesuknya
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niscaya kau akan dapatkan Aku di sana?" Wahai anak Adam! Aku
minta makan padamu tapi kamu tidak kasih Aku!" Ia bertanya:

"Wahai Rabb, bagaimana aku memberi makan pada-Mu? Padahal

Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam?!" Dia menjawab: "Apakah
kamu tidak tahu bahwasanya hamba-Ku si Fulan minta makan
padamu dan kamu tidak memberinya? Apakah kamu tidak tahu

andaikan kamu memberinya makan niscaya kamu akan mendapatkan
pahalanya di sisi-Ku?" Wahai anak Adam! Aku minta minum padamu,
tapi kamu tidak memberi-Ku minum! Ia bertanya: "Wahai Rabb! Bagai-

mana aku memberi-Mu minum padahal Engkau adalah Tuhan seru

sekalian alam?" Dia menjawab: "Apakah kamu tidak tahu bahwasanya
hamba-Ku si Fulan minta minum padamu dan tidak kamu kasih?

Tidakkah kamu tahu? Andaikan saja kamu memberinya minum niscaya

kamu akan dapati pahalamu di sisi-Ku?" (HR. Muslim)
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Dari Abu Musa , dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Besuklah orang sakit, dan berilah makan orang yang kelaparan,

serta bebaskanlah orang yang tertawan!" (HR. al-Bukhari)
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903. Dari Tsauban^jy, dari Nabi *||§ beliau bersabda: "Sesungguhnya
seorang muslim jika membesuk saudaranya sesama muslim (yang

sakit) maka ia tetap berada dalam Khurfah al-Jannah hingga ia

kembali." Ditanyakan kepada beliau: "Apakah yang dimaksud
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dengan Khurfah al-Jannah itu?" Beliau menjawab: "Buah-buahan yang

dipetik dari Surga." (HR. Muslim)
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Dari Ali ^gCS , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah^bersabda:
"Tidak ada seorang muslim yang membesuk muslim yang sakit pada

waktu pagi80
, melainkan ada tujuh puluh ribu malaikat yang berdoa

untuknya hingga ia masuk waktu sore, dan jika ia membesuknya
waktu sore, maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya hingga

ia masuk waktu pagi, dan baginya buah-buahan Surga." (HR.

Turmudzi dan berkata: "Hadits hasan.")

> '•f®
Jl artinya buah yang terpetik.
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80 Ghudwoh waktu antara shubuh dan terbitnya matahari.
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905. Dari Anas , dia berkata: “Adalah seorang pemuda yahudi

melayani Nabi^H, lalu ia sakit, maka Rasulullah menjenguknya,

lalu beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata kepadanya:

"Masuklah kamu dalam agama Islam!" Lalu ia memandang kepada

bapaknya yang ada di sisinya (minta pendapatnya), maka bapaknya

berkata: “Turutilah Abu al-Qosim (Nabi^jlg)!" Lalu iapun masuk
Islam, kemudian Nabi^fe keluar dan berkata: "Segala puji bagi Allah

yang telah menyelamatkannya dari api neraka." (HR. al-Bukhari)

WaA 445

TENTANG DOA YANG DIBACA UNTUK ORANG
SAKIT

906. Dari 'Aisyah , sesungguhnya Nabi^l jika ada orang yang

mengadu tentang sesuatu kepadanya, atau yang mengadukan luka

yang dideritanya Nabi menggerakkan jarinya begini -Sufyan

Ibn Uyainah perawi hadits ini meletakkan jari telunjuknya ke tanah

kemudian mengangkatny^- lalu beliau (Nabi $|fe)bersabda:

[Luj jib bubib «u bwkjl *-!;] (Dengan nama Allah, debu
tanah kami, dengan air ludah sebagian dari kami, disembuhkan

orang yang sakit dari kami, dengan izin Rabb kami). (HR. Bukhari

- Muslim)

.M
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Dari 'Aisyah^fj, sesungguhnya Nabi-pernah menjenguk beberapa

keluarganya, beliau usap dengan tangan kanannya dan membaca:

«UL >uj 'j ;ils i iitiLi vi ;ili v iiiii cjt vjii >bi 4,3 14111»
y ^ ^ H r ^ ^ \

(Wahai Allah, Tuhan manusia, usirlah kesengsaraan, sembuhkan

(yang sakit) Engkau adalah Dzat yang menyembuhkan, tidak ada

kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang

tidak meninggalkan rasa sakit)." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Anas ^^sesungguhnya ia berkata kepada Tsabit:

"Maukah kamu aku ruqyah (aku obati dengan doa) dengan ruqyah

Rasulullah ?" Ia menjawab: "Tentu!'' Anas membaca:
«UL. >UJ V illi C illLLi VULL5 V ojf >bi ^llil 03 Ljlll»

(Wahai Allah, Rabb manusia, Dzat yang menghilangkan
kesengsaraan, sembuhkanlah karena Engkau Dzat yang
menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan

Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit)." (HR.

al-Bukhari)
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Dari Saad Ibn Abi Waqqos ^§fj , dia berkata: "Rasulullah il§

menjengukku, beliau membaca» Juli >_iii Juli ^111 i*Ui Juli ^il ul)):

(Wahai Allah, sembuhkanlah Saad, Wahai Allah, sembuhkanlah Saad,
Wahai Allah, sembuhkanlah Saad)." (HR. Muslim)
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Dari Abi Abdullah Utsman Ibn Abi al-Ash <*&?-> sesungguhnya ia

mengadu kepada Rasulullah $§§ rasa sakit yang ia rasakan di tubuh-

nya,maka Rasulullah$g|berkata kepadanya: "Letakkan tanganmu pada
tempat yang kamu rasakan sakit dari badanmu, dan bacalah:

1^ 1

f*-~J -

tiga kali- dan bacalah tujuh kali: «'iU.13 yi ^ sj*, ly-h*

(Dengan nama Allah -tiga kali- , aku berlindung dengan keagungan
dan kekuasaan Allah dari segala kejelekan apa yang aku dapatkan

dan apa yang aku takutkan)." (HR. Muslim)
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Dari Ibnu Abbas , dari Nabi bersabda: ''Barang siapa

membesuk orang sakit yang belum datang ajalnya kepadanya, dan

membacakannya tujuh kali:» jJiii: oi ijjjji 4>3 l)U,l» (Aku
minta kepada Allah Yang Agungi pemilik arsy yang agung
agar menyembuhkanmu), melainkan Allah akan menyembuhkannya
(orang yang sakit) dari penyakitnya." (HR. Abu Daud dan Turmudzi
dan dia berkata: "Hadits hasan" dan al-Hakim berkata: "Hadits

shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari.")
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912. Dari Ibn 'Abbas ,
sesungguhnya Nabi|g§ masuk ke rumah

orang badui (yang sakit) untuk menjenguknya, dan beliau jika masuk
kepada orang sakit yang dibesuknya beliau berkata

(CuiUlipi (Tidak apa-apa, bersih 81 insya Allah)." (HR. ai-

Bukhari)
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81 Maksudnya, penyakitmu membersihkan dosamu, dan menghapus kesalahanmu insya Allah.
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Dari Abi Said al-Khudriy ‘^s$ , sesungguhnya Jibril mendatangi

Rasulullah ||j| dan berkata: "Wahai Muhammad, engkau mengadu
kesakitan?" Beliau menjawab: "Benar!" Jibril berkata: "Dengan nama
Allah aku ruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari

setiap iri hati dan mata dengki dan hasud, Allah menyembuhkanmu,
dengan nama Allah aku ruqyah kamu." (HR. Muslim)
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914. Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan Abu Hurairah^fj, sesungguhnya

mereka berdua bersaksi atas Rasulullah^gK bahwasanya beliau

bersabda: "Barang siapa mengucapkan '<&! y4i\ VI illV» (Tiada Ilah

yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar),

maka Rabb-nya akan membenarkannya dan berkata:

« VUTIUIj UI VI iJlV» (Tidak ada Ilah yang berhak disembah melainkan

Aku, dan Aku Maha Besar)." Dan jika ia mengucapkan
«<J V VI illV*: (Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan

s'

Allah, Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya), maka Allah akan berkata

dJujJ, V IjJ-j l3t VI UlV» (Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan

Aku, Yang Esa tiada sekutu bagi-Ku). Dan jika membaca
* iUJi *ij idji «J <&l Vi iJiS/» (Tiada ilah yang berhak disembah melainkan

Allah, bagi-Nya kerajaan dan segala pujian), maka Allah akan berkata

'\j JjJuJl 'l U Vl UlV» (Tiada Ilah yang berhak disembah dengan

hak melainkan Aku, bagi-Ku segala kerajaan, dan pujian). Dan jika

ia membaca Visyi V} J^V}^' VI illV» (Tiada Ilah yang berhak
s'

disembah melainkan Allah, dan tiada daya dan upaya melainkan

dari Allah), maka Allah akan berkata»^ Vu^iVj 3U-V> ul V 1 U 1V» (Tiada

Ilah yang berhak disembah melainkan Aku, dan tiada daya dan upaya

melainkan dari-Ku). Dan Rasulullah^fe bersabda: "Barang siapa

membacanya ketika sakit kemudian meninggal dunia, niscaya tidak

akan dilalap api neraka." (HR. Turmudzi dan berkata: "Hadits hasan")

ah 446

ANJURAN MENANYAKAN KEADAAN SI SAKIT
KEPADA KELUARGANYA
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915. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Ali Ibri Abi Tholib keluar

dari rumah Rasulullah^g, pada waktu beliau sakit yang membawa
beliau wafat, maka orang-orang bertanya: "Wahai Abui Hasan.

Bagaimana keadaan Rasulullah ^^pagi ini?" Ia menjawab: "Pagi ini

beliau baik alhamdulillah." (HR. al-Bukhari)

mmmm
al U7

APA YANG DIBACA ORANG YANG PUTUS ASA
DALAM HIDUPNYA

> o

J >1 UJJI » : 3>: l)\ >3 «5^1
w ^ \ ** ** ^

916 . Dari Aisyah , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah 5||

bersabda dan beliau sedang bersandar kepadaku:
Vj J>fi^i»(Wahai Allah, ampunilah aku dan

rahmati aku, serta jumpakanlah aku dengan sahabat Yang Maha
Tinggi)." (HR. Bukhari - Muslim)
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917. Dari 'Aisyah dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ketika

akan meninggal dunia, di sisinya ada semangkok air, lalu beliau
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memasukkan tangannya dalam mangkok seraya membaca:

^JJ (Wahai Allah, tolonglah aku atas

sengsaranya kematian -atau sekarat menjelang kematian)." (HR.

Turmudzi82
)

••••

mu 1*8

ANJURAN WASIAT KEPADA KELUARGA SI SAKIT
DAN SIAPA SAJA YANG MELAYANINYA UNTUK
BERBUAT BAIK KEPADANYA DAN SABAR TER-
HADAP SUSAHNYA MENGASUH SI SAKIT,

DEMIKIAN JUGA WASIAT KEPADA ORANG YANG
DEKAT KEMATIANNYA SEPERTI ORANG YANG
MAU DIEKSEKUSI KARENA QISHASH ATAU HAD
DjAlN
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918. Dari Imran Ibn al-Hushain sesungguhnya ada seorang wanita

dari suku Juhainah datang menghadap Nabi^g, dalam keadaan

hamil karena zina, lalu berkata: "Wahai Rasulullah aku telah

Saya berkata: "Dan dalam satu naskah dari Turmudzi disebutkan dengan lafal ol sebagai

ganti ^->1^-^dan sanadnya lemah. Lihat kitab al-Misykah (1564). -N- Hadits ini terdapat dalam
kitab Dha'if Sunan Turmudzi No. 164.
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s
melanggar hukum (had), maka hukumlah aku!" Maka Rasulullah

5|tmemanggil walinya dan bersabda: "Berbuatlah baik kepadanya,

jika telah melahirkan bawalah ia kepadaku!" Maka iapun
melaksanakannya. Kemudian Rasulullah «|| memerintahkan untuk
melaksankan hukuman atasnya, maka bajunya dikencangkan,
kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya, kemudian
menshalatinya." (HR. Muslim)

WWWw

/i.9

BOLEHNYA SI SAKIT BERKATA: "AKU SAKIT,
ATAU SAKIT SEKALI, ATAU MERIANG, ATAU
ADUH KEPALAKU DLL" DAN PENJELASAN
BAHWA TIDAK DIMAKRUHKAN ITU SEMUA
JIKA TIDAK DIMAKSUDKAN MARAH (KEPADA
TAKDIR) ATAU MENUNJUKKAN KEKESALAN
DAN KEPUTUS ASAAN

iipj j\ jUi » : jui c Uji t iipja

\
- -

919 . Dari Ibnu Mas'ud •api?! , dia berkata: "Aku masuk menjenguk Nabi^S
ketika sedang meriang, maka aku mengusapnya dan aku berkata:

"Sesungguhnya anda meriang dan sangat panas" Maka beliau

bersabda: "Benar!, sesungguhnya aku meriang sebagaimana
meriangnya dua orang di antara kalian." (HR. Bukhari - Muslim)

156 TarjamA) Rjyadusl; slplifrirt



c JU U ij t eSy ^ ^ c
e*?^ * v - «*

. aIIp Jiii . ^loJi>Jl jZij t cr^'^icr^^

olu! *«

Dari Sa'id Ibn Abi Waqqas dia berkata: ''Rasulullah^^men-

jengukku ketika aku sakit yang sangat menyerangku, maka aku

berkata: "Aku merasakan sakit seperti yang anda lihat keadaanku

ini, padahal aku punya harta, dan aku tidak punya ahli waris kecuali

putriku." Kemudian ia menyebutkan kelanjutan hadits. (HR. Bukhari

- Muslim)

iiSlp cJU : JU jj —-UJI j _<\Y Y
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Dari al-Qasim Ibn Muhammad dia berkata: "Aisyah berkata:

"Aduh kepalaku!" Maka Nabi^^bersabda: "Aku juga, aduh sakitnya

kepalaku!" Kemudian ia menyebutkan lanjutan hadits. (HR. al-

Bukhari)

QQaS 150

MENALKINI ORANG YANG AKAN MENINGGAL
DUNIA DENGAN %\ aji ^

& >
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Dari Muadz^ifj, dia berkata: "Rasulullah bersabda: "Barang

siapa yang ucapan terakhirnya (sebelum meninggal dunia) ^ ^
(tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah), maka ia pasti

masuk Surga." ((HR. Abu Daud dan al-Hakim, dan ia berkata:

"Sanadnya shahih")
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923. Dari Abi Said al-Khudriy dia berkata: "Rasulullah^^ bersabda:

"Bimbinglah (talkinilah, tuntunlah) orang yang akan meninggal

dunia dari kalian dengan ucapan
;j|

m (HR. Muslim83
)

P P
v' z'
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APA YANG DIUCAPKAN SETELAH MENUTUPKAN
MATA SI MAYIT
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Saya berkata: "Imam Muslim juga meriwayatkarmya dari Abu Hurairah (3/37).
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Dari Ummu Salamah ^0j , dia berkata: "Rasulullah ^§|| masuk
melihat Abu Salamah (yang baru saja meninggal) dan matanya
terbuka, maka beliau menutupkannya kemudian berkata: "Sesung-

guhnya nyawa jika tercabut, maka ia akan diikuti oleh pandangan

mata." Maka orang-orang dari keluarganya bersuara keras84
, maka

beliau bersabda: "Jangan kalian berdo'a atas diri kalian melainkan

dengan kebaikan, karena sesungguhnya para malaikat mengamini

atas doa kalian!" Kemudian beliau bersabda:

’
^ ^ * i c

^ ^ 9 ^ l' ' ' 8
# k ~ ^ t ^ # * ' I S< ^

1 1 1 w

cs* V* CS* USd^ 1 <J <4^*J J, ^'3 o^5
' J> ^3'3 ^y 3^1 f-P»

*>J J X c^'3 ‘ 0^' % & 3^3 ob&\
(Wahai Allah, ampunilah Abu Salamah, dan tinggikan derajatnya dalam

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan gantikanlah dia

sepeninggalnya bagi orang-orangyangditinggalkannya85 , dan ampunilah

kami dan dia, serta lapangkanlah kuburnya)." (HR. Muslim)

*#*#
U i52

APA YANG DIBACAKAN KEPADA MAYIT DAN
YANG DIUCAPKAN OLEH KELUARGA YANG
DITINGGAL MATI OLEH SI MAYIT

OU : cJU l^p %\ ^j>j UL*
f\ ^ JlYo

44 / 1

c ciji J\ <. iij » : sg 41 3^3
> *

« ojiyt li jit o &>uji ou ‘ 133».

84 Maksudnya, meninggikan suara mereka dengan menangis.
a & f

85 artinya ^
jj? (jadilah pengganti untuknya),o^-4^' t/(dalarn keluarga yang

ditinggalkannya)^^' ^(dalam orang-orang yang tersisa, tetap tinggal)^ 159
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Dari Ummu Salamah dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Jika kalian menjenguk orang sakit atau mayit, maka ucapkanlah

yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini doa
kalian!" Ia (Ummu Salamah) berkata: "Ketika Abu Salamah
meninggal, aku mendatangi Rasulullah ^fedan berkata: "Wahai
Rasulullah^fe, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal." Maka
beliau bersabda: "Ucapkanlah:«^-U- {jr

£> p4JJl»

(Wahai Allah, ampunilah aku dan dia, dan gantilah untukku dengan
ganti yang lebih baik), maka Allah memberikan ganti yang lebih

baik bagiku dari Abu Salamah yaitu Muhammad^^." (HR. Muslim
dengan redaksi demikian: "Jika kalian menjenguk orang sakit atau

mayit -dengan ragu-ragu-, sedangkan Abu Daud dan lainnya

meriwayatkan: "Mayit" dengan pasti)
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Dari Ummu Salamahl^gy, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah*^

bersabda: "Tidak ada seorang hambapun yang ditimpa suatu mushibah

kemudian ia membaca J uU-l) J~y j, Ul

(Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan sesungguhnya

kami akan kembali kepada-Nya, Wahai Allah, berilah aku pahala

dalam musibah ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya),

melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibah yang

menimpanya, dan memberikan ganti yang lebih baik kepadanya.

Ummu Salamah berkata: "Ketika Abu Salamah meninggal, maka aku

membaca sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah maka
Allah memberikan kepadaku ganti yang lebih baik darinya (Abu

Salamah) yaitu Rasulullah^fe." (HR. Muslim)
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Dari Abu Musa^ifJ, sesungguhnya Rasulullah^^bersabda: "Jika

anak seorang hamba meninggal, Allah berkata kepada malaikat-

Nya: "Kalian mencabut nvawa anakhamba-Ku?" Mereka menjawab:

"Benar!" Kemudian Dia bertanya: "Kalian telah mencabut nyawa
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buah hatinya?" Mereka menjawab: "Benar!" Kemudian Dia bertanya:

"Lalu apa yang dibaca oleh hamba-Ku itu?" Mereka menjawab: "Dia

memuji-Mu dan menyerahkan (mengembalikan urusan) kepada-Mu."

Maka Allah berkata: "Bangunlah sebuah rumah di Surga untuk
hamba-Ku, dan berilah ia nama rumah pujian." (HR. Turmudzi dan
berkata: "Hadits hasan"86

)
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928. Dari Abu Hurairah , sesungguhnya Rasulullah bersabda:

"Allah berfirman: "Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman,

jika nyawa orang yang terkasih dari penduduk bumi ini Ku-cabut,

kemudian ia sabar87 , melainkan Surga." (HR. al-Bukhari)
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86 Saya berkata: "Dan memang derajat hadits ini seperti yang dikatakannya, dan keterangannya

terdapat dalam kitab as-Shahihah 1408.

*7 Maksudnya, menyerahkan urusan kepada Allah, sabar dan mengharap pahala dari Allah diakhirat.
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Dari Usamah Ibn Zaid dia berkata: "Salah seorang putri Nabi

mengutus seseorang menghadap kepada beliau untuk mem-
beritahu Nabi «||| bahwa anak bayinya -bayi laki-lakinya- dalam

keadaan sekarat, maka beliau berkata kepada utusan itu: "Kembali-

lah kepadanya, dan katakan bahwasanya bagi Allah segala yang

Dia minta dan Dia beri, dan segala sesuatu di sisi-Nya telah

ditentukan umurnya, maka perintahkanlah agar ia bersabar dan

mengharapkah pahala di sisi Allah!" Kemudian ia menyebutkan

lengkapnya hadits." (HR. Bukhari - Muslim)

y3a£ 153

BOLEH MENANGIS ATAS MAYIT TANPA
MERATAP ATAU MERAUNG KERAS

Adapun niyahah (meraung, meratap) maka hukumnya haram, dan

akan dibahas dalam satu bab pada kitab an-Nahyu (larangan) insya Allah.

Dan adapun menangis maka banyak terdapat hadits yang melarangnya,

dan sesungguhnya si mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya,

dan ini dipahami jika hal itu berdasarkan wasiat (si mayit) untuk

menangisinya, dan larangan terletak pada tangisan yang disertai ratapan

atau raungan keras, dan dalil atas dibolehkannya menangis tanpa meratap

dan meraung banyak sekali haditsnya, di antaranya :
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Dari Ibnu Umar ^ss€, sesungguhnya Rasulullah^g^menjenguk Saad

Ibn Ubadah, dan bersamanya ada Abdurrahman Ibn Auf, Saad Ibn

Abi Waqqas, dan Abdullah Ibn Masud . Maka Rasulullah

menangis, maka ketika mereka menyaksikan Rasulullah ^femenangis

merekapun ikut menangis, maka Rasulullah^febertanya: "Apakah

kalian mendengar?, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena

air mata, tidak juga karena kesedihan hati, akan tetapi Dia akan

menyiksa atau mengasihi karena ini." Beliau menunjuk kepada

lisannya." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Usamah Ibn Zaid sesungguhnya Rasulullah^g, diangkat

kepadanya anak laki-laki dari putrinya (cucunya) yang dalam

keadaan sekarat, maka berlinanglah air mata beliau, maka Sa'ad

bertanya kepadanya; "Apa ini wahai Rasulullah^^?" Beliau

menjawab: "Ini adalah (tangisan) rahmat kasih sayang, yang

dijadikan Allah dalam hati hamba-hamba-Nya, karena sesungguhnya

Allah akan mengasihi hamba-hamba-Nya yang penyayang."

(HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Anas^i^, sesungguhnya Rasulullah*!^ masuk kepada anaknya

Ibrahim ^^5 yang dalam keadaan menghembuskan nafasnya, maka

kedua mata Rasulullah^fe meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman

Ibn Auf bertanya: "Dan anda wahai Rasulullah (menangis)?!" Maka
beliau bersabda: "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah tangisan

kasih sayang", beliau mengulanginya sekali lagi, lalu bersabda: "Se-

sungguhnya mata akan menangis, hati akan sedih, akan tetapi kita

tidak mengatakan melainkan apa yang menjadikan Rabb kita ridho,

dan sesungguhnya kami dengan perpisahanmu wahai Ibrahim

merasa sedih." (HR. al-Bukhari, dan Imam Muslim juga meriwayat-

kan sebagiannya. Dan hadits-hadits semacam ini dalam bab ini

sangat banyak dan masyhur dalam kitab shahih).
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MERAHASIAKAN APA YANG ADA PADA MAYIT
DARI PERKARA YANG TIDAK DISUKAI
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933. Dari Abi Rafi' Aslam pelayan Rasulullah^, sesungguhnya Rasulullah

^febersabda: "Barang siapa memandikan mayit, kemudian ia

merahasiakan apa yang ada padanya (mayit), maka Allah akan me-

ngampuninya sebanyak empat puluh kali." (HR. al-Hakim dan
berkata: "Hadits shahih menurut syarat Muslim.")

####

<d 155

SHALAT JENAZAH, MENGANTAR DAN
MENGUBURNYA, SERTA MAKRUHNYA
WANITA MENGIRINGI MAYIT

Telah dijelaskan di depan keutamaan mengiringi jenazah.
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Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa yang menyaksikan (menghadiri) mayit hingga me-
nyalahnya, maka baginya satu qirath, barangsiapa menghadirinya

hingga menguburnya maka baginya adalah pahala dua qirath."

Ditanyakan: "Apakah dua qirath itu?" Beliau menjawab: "seperti

dua gunung besar." (HR. Bukhari - Muslim)
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935. Dari Abu Hurairah^g^ bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa

mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala,

dan ia selalu bersamanya 89 hingga menyalatkan dan mengantar sampai

kuburnya, maka dia pulang dengan membawa pahala dua qirath, satu

qirath sebesar qunung uhud. Dan barangsiapa menyalatkan kemudian
pulang sebelum penguburan maka baginya satu qirath.
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936. Dari Ummu Athiyyah l^2g&, dia berkata: "Kami dilarang mengiringi jenazah.

Dan tidak dikukuhkan (larangan itu) pada kami." (HR Bukhari - Muslim)

Artinya, Rasulullah-tidak menekankan larangan itu, sebagaimana
beliau menekankannya pada perkara-perkara haram.

wwww
E ’ Demikian yang ada pada seluruh manuskrip karena mengikut apa yang ada pada Bukhari kecuali

dalam riwayat al-Kasymihani disebutkan dengan dhamir muannats (Ifit») dan ini lebih shahih

kerena sesuai dengan konteks hadits dan karena riwayat yang ada dalam al-Musnad 2/493. -N”

Tarjamal; Riyadusl? sbalitm 167



ANJURAN MEMPERBANYAK ORANG YANG
MENYALATI MAYIT DAN MENJADIKAN BARISAN
MEREKA LEBIH DARI TIGA BARIS
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Dari 'Aisyah l^gC) ,
dia berkata: "Rasulullah bersabda: "Tidak

ada mayit yang dishalati oleh sekelompok umat Islam90 hingga

mencapai seratus orang, yang semuanya mendo'akan syafaat

baginya, melainkan mereka akan diperkenankan memberikan syafaat

padanya." (HR. Muslim)
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938. Dari Ibn Abbas^^fj , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah^gfe

bersbada: "Tidak ada seorang muslim yang meninggal, kemudian

ada empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun

berdiri menyalahnya, melainkan Allah akan memperkenankan
syafaat mereka atas si mayit." (HR. Muslim)

11 Maksudnya, jamaah. Dan hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim 3/33 dari Aisyah dan Anas
juga -N-
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939. Dari Martsad Ibn Abdillah al-Yazaniy dia berkata: "Adalah Malik

Ibn Hubairah jika shalat atas mayit, dan ternyata sedikit

orang yang menyalahnya, maka ia akan menjadikan jamaah menjadi

tiga bagian (barisan), kemudian berkata: "Rasulullah bersabda:

"Barang siapa dishalati oleh tiga barisan, maka telah wajib 91 ." (HR.

Abu Daud dan Turmudzi, ia berkata: "Hadits hasan")

SfyaA 157

APA YANG DIBACA DALAM SHALAT JENAZAH

Bertakbir sebanyak empat kali, membaca ta'awwudz (meminta

perlindungan) setelah takbir pertama, kemudian membaca al-Fatihah,

kemudian bertakbir yang kedua kalinya, lalu membaca sholawat kepada

Nabi^l, dengan mengucapkan: «-uid Ji 'J*j .uJd 'Js. j4» gjjin dan yang lebih

utama dengan menyempurnakannya Ji J/p -'r ’) 'r 1 3 <

»

hingga Jjjj» (Wahai Allah, berikanlah kesejahteraan atas

Muhammad, dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau beri

kesejahteraan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim -sesungguhnya Engkau
adalah Dzat yang Maha Terpuji dan Mulia)

Dan tidak boleh membaca seperti yang dilakukan oleh kebanyakan
orang awam yaitu membaca: «^i t^Su)'4il Ji»

92 ("Sesungguhnya

95 Maksudnya, wajib baginya masuk Surga.

Ai-Ahzab: 56

'N J

92
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Allah (memberi rahmat dan memuji) dan para malaikat-Nya membaca
shalawat atas Nabi), karena sesungguhnya tidak sah shalawatnya jika

hanya dikhususkan hanya padanya. Kemudian bertakbir yang ketiga kali,

lalu berdo'a untuk si mayit dan umat Islam dengan doa seperti yang
nanti kami jelaskan dalam banyak hadits insya Allah. Kemudian takbir

yang keempat dan berdo'a. Dan termasuk do'a yang yang paling baik
adalah ««Jj'U \j dai; &£ Tj S/ (Wahai Allah, jangan Engkau
halangi kami dari pahalanya, dan jangan Engkau uji kami sepeninggalnya,

dan ampunilah kami dan dia). Dan yang terpilih adalah agar meman-
jangkan do'a setelah takbir keempat, kebalikan dari apa yang dilakukan

kebanyakan orang, hal ini karena ada hadits Ibn Abi Aufa yang akan
kami sebutkan insya Allah.

Adapun doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi setelah takbir

ketiga, di antaranya adalah :
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940. Dari Abi Abdir Rahman Auf Ibn Malik
, dia berkata: "Rasulullah

menyalati jenazah, maka aku menghafal dari beliau sebagian
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do'anya, beliau membaca:

1 J <LLe-lj L a\s^Xa
^
^STjj 1<UP C-4pL^>j Pj J&S ^^S\ )]
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1
jb iJjjij t y* Oji)! C^b t*S UUaijS ^y y y

((jUJl k_)lii- V^j i 1 il-Lc- t iL>Jt WjJj

(Wahai Allah, ampunilah dia, rahmatilah, selamatkanlah, dan
ma'afkanlah dia, muliakan tempat tinggalnya, serta lapangkan

kuburnya, dan mandikanlah dia dengan air, salju, serta embun93
,

dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan segaimana Engkau
membersihkan baju putih dari segala kotoran, dan gantilah baginya

rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik

dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya, serta masuk-

kanlah ia ke dalam Surga, dan lindungilah ia dari siksa kubur, dan

siksa neraka)94
, hinga aku berharap andaikan aku yang menjadi mayit

itu." (HR. Muslim)
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93 Tujuannya, adalah mencakup seluruh rahmat dan ampunan, di hadapan segala macam kemaksiatan
dan kesalahannya.

* Maksudnya adalah noda, artinya menunjukkan bagaimana Allah membersihkannya dari segala

kesalahan dan dosa.
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942, 943. Dari Abu Hurairah dan Abu Qotadah, dan Abu Ibrahim

al-Asyhali dari bapaknya -seorang sahabat- dari Nabi^l,
bahwasanya beliau menyalati jenazah dan membaca:

«. uiSlj uJrSj c tjzs'j u «. iL^j laj 14^”

4JjZ3 (La «Clj&Jp ^ ^ <l>-li 4 iLsU

^
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(Wahai Allah, ampunilah orang yang hidup dari kami dan yang telah

mati, yang kecil dari kami dan yang besar, yang pria maupun wanita,

yang hadir dari kami maupun yang tidak hadir. Wahai Allah, siapa

yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia dalam

Islam, dan barang siapa yang Engkau matikanmaka matikanlah ia dalam

keadaan iman, wahai Allah, janganlah Kau halangi kami dari pahala

mayit ini, dan jangan Kau fitnah (uji) kami sepeninggalnya)." (HR.

Turmudzi dari riwayat Abu Hurairah dan al-Asyhali. Dan Abu Daud
meriwayatkannya dari Abu Hurairah serta Qotadah, al-Hakim berkata:

"Hadits Abu Hurairah shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim)

Turmudzi berkata: "al-Bukhari berkata: "Riwayat yang paling shahih

dalam hadits ini adalah riwayat al-Asyhali."

Al-Bukhari berkata: "Dalam bab ini ada hadits Auf Ibn Malik."
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Dari Abu Hurairah <$£> , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah

<j|l| bersabda: "Jika kalian menyalati jenazah, maka ikhlaslah dalam

berdoa untuknya." (HR. Abu Daud)
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Dari Abu Hurairah dari Nabi dalam suatu shalat jenazah

(berdo'a):
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(Wahai Allah, Engkau adalah Rabb-nya (mayit ini), dan Engkau telah

menciptakannya, dan Engkau menunjukkannya jalan Islam, dan

Engkau yang mengambil nyawanya, dan Engkau Maha Tahu tentang

rahasianya serta yang dilakukannya secara terang-terangan, dan

kami telah datang kepada-Mu sebagai pemohon syafaat, maka

ampunilah ia)." (HR. Abu Daud95
)
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Dalam sanadnya terdapat Ali Ibn Syammakh, tidak ada yang menilainya Tsiqah selain Ibn

Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya seorang. Lihat Dha'if Sunan Abu

Daud no. 703 lafazhnya disan iiJi^ 173



Dari Watsilah Ibn al-Asqa'4^j , dia berkata: "Rasulullah ^feshalat

bersama kami atas mayit dari kaum muslimin, maka aku
mendengarnya membaca:

V.? ^ - i

^\JS'j <, c ii j ^ <l)tA3 0*^3 d)l
j» g

i j ! ))

SV' c5 ^ -tfji 5U3JI CJ^ c^Ul

(Wahai Allah, sesungguhnya Fulan Ibn Fulan berada dalam
tanggungan-Mu, dan perlindungan-Mu, maka hindarkanlah ia dari

fitnah kubur, dan siksa neraka, dan Engkau adalah Yang menepati
janji dan yang berhak dipuji. Wahai Allah ampunilah dan rahmahlah

ia, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Pengampun lagi

Penyayang)." (HR. Abu Daud) 96
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947. Dari Abdullah Ibn Abi Aufa sesungguhnya ia menyalati

jenazah putrinya dan bertakbir empat kali, maka setelah takbir

keempat ia berdiri selama antara dua takbir untuk memintakan

ampun baginya dan berdoa, kemudian berkata: "Adalah Rasulullah

^femelakukan seperti ini."

Dan dalam satu riwayat: "Ia bertakbir empat kali, kemudian berdiri

barang sejenak, hingga aku mengira ia akan bertakbir untuk kelima

kali, kemudian ia mengucap salam dari arah kanan dan kirinya.

Maka ketika ia selesai, kami bertanya kepadanya: "Apa ini?" Maka

ia menjawab: "Sesungguhnya aku tidak menambah keterangan pada

kalian lebih dari apa yang telah aku lihat dari apa yang telah

dilakukan Rasulullah -atau-: "Beginilah yang dilakukan

Rasulullah^." (HR. al-Hakim, dan dia berkata: "Hadits shahih"97
)
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MEMPERCEPAT PENGUBURAN JENAZAH
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Dari Abu Hurairah^^ifj, dari Nabi^^beliau bersabda: "'Segerakan-

lah mengubur jenazah, karena jika ia shalih, maka berarti kamu telah

menghadiahkan kebaikan kepadanya, dan jika selain itu (jelek), maka
berarti kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak kalian." (HR.

Bukhari - Muslim)

Dan dalam satu riwayat Muslim: "Maka berarti kebaikan yang kalian

hadiahkan kepadanya."

Saya katakan: "Masijh perlu dikaji ulang. Lihat Ahkain al-jatiaiz hal 126 -N*
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Dari Abu Said al-Khudri dia berkata: "Adalah Nabi^^bersabda:

"Jika jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas

pundak-pundak mereka, maka jika jenazah itu shalih ia berkata:

"Segerakanlah aku!" Tetapi jika tidak (shalih), ia berkata kepada

keluarganya: "Celaka, akan kalian bawa kemana.aku?" Segala sesuatu

akan mendengar suaranya selain manusia, dan andaikan manusia

mendengarnya niscaya akan jatuh tersungkur98 ." (HR. al-Bukhari)

yJOal 153

MENYEGERAKAN MELUNASI HUTANG SI MAYIT,
DAN SEGERA MENGURUS JENAZAHNYA
KECUALI JIKA MATI SECARA TIBA-TIBA, MAKA
HARUS DITUNGGU HINGGA YAKIN AKAN
KEMATIANNYA
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Mati seketika
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Dari Abu Hurairah^gl) dari Nabi *ig§ beliau bersabda: "JiwaLy U A i i Ik/ u V4 Wl A A 1 ^1 WL/A A W4AWI V4 W/ V A UUL/ ^
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(nyawa) seorang mukmin bergantung kepada hutangnya99
, hingga

ada yang melunasi untuknya." (HR. Turmudzi dan dia berkata:

"Hadits hasan.")
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Dari Hushain Ibn Wahwah^^5 sesungguhnya Thalhah Ibn al-Bara'

Ibn 'Aazib sedang sakit, maka Rasulullah datang

menjenguknya dan bersabda: "Sesungguhnya aku tidak mengira

Thalhah melainkan akan datang kepadanya maut, maka beritahukan

aku tentang kematiannya, dan bersegeralah mengurusnya, karena

sesungguhnya tidak layak bagi mayat seorang muslim ditahan (tidak

segera dikubur) di antara keluarganya." (HR. Abu Daud 100
)

AAAA
VW VW VW vw

^ Terhalangi dari nikmat yang telah dipersiapkan untuknya

i0° Sanadnya dha'if lihat Ahkam at-Janniz (13-14) dan al-DUa' ifah (3232). -N-
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NASIHAT (MAUIZDHAH) DI PEMAKAMAN
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952. Dari Ali dia berkata: "Kami membawa jenazah ke (pemakaman)

Baqi al-Gharqad 101
, lalu Rasulullah^femendatangi kami kemudian

duduk, maka kamipun duduk di sekitar beliau, Rasulullah 3|||

membawa sebatang tongkat 102
, kemudian beliau mengangguk-

anggukkan kepalanya sambil menancap-nancapkan tongkatnya,

kemudian bersabda: "Tidak seorangpun dari kalian melainkan telah

ditentukan tempat duduknya di neraka, dan tempat duduknya di

Surga." Maka mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kami

cukup bergantung (bersandar) kepada catatan takdir kami?" Beliau

menjawab: "Bekerjalah (beramallah), karena masing-masing telah

dimudahkan untuk apa yang ia diciptakan karenanya." Dan
kemudian ia melanjutkan hadits." (HR. Bukhari - MuSlim)

**$*

101 Satu jenis pohon berduri, Baqi' al-Ghorqod, adalah pemakaman penduduk Madinah.
102 Tongkat kayu yang ujungnya bengkok.



MENDOAKAN MAYIT SETELAH DIKUBUR, DAN
DUDUK SESAAT DI PEMAKAMAN UNTUK
MENDOAKAN DAN MEMOHONKAN AMPUNAN
BAGINYA
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953. Dari Abi Amr -dikatakan pula Abu Abdilah-, ada juga yang

mengatakan -Abu Laila- Utsman Ibn Affan *£?£>, berkata: "Adalah^ s' H

Nabi jika selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekat

kuburnya dan bersabda: "Mintalah ampun bagi saudara kalian, dan

mintakan untuknya ketetapan hati 103
, karena sekarang ia ditanya."

(HR. Abu Daud)
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954. Dari Amr Ibn Al-Ash dia berkata: "Jika kalian menguburkan

aku, maka berdirilah di sekeliling kuburku selama sepenyembelihan

unta, dan pembagian dagingnya, hingga aku terhibur dengan kalian,

dan hingga aku tahu apa yang akan ditanyakan kepadaku oleh utusan-

utusan Rabb-ku." (HR. Muslim, dan telah dikemukakan di muka
secara lengkap) 104

l0J Ketika ditanya dua malaikat (Munkar - Nakiir).

104 Hadits No. 716
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Imam asy-Syafii berkata: "Dan dianjurkan membaca sesuatu dari al-Qur'an

di sampingnya, dan jika menghatamkannya maka itu lebih baik."'05
.

tfffta JS&k* jffSIbkfiwv

«z

SEDEKAH ATAS MAYIT DAN DOA UNTUKNYA107

Allah "Mi berfirman:

9
\ X''*"' 4 f >T> /CjJ by ot ^J$\j

/ ^ ^ XX i'' 't" / .1f ^ l '

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar),

mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara

kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." (al-Hasyr: 10)

105 Saya berkata: "Aku tidak tahu di mana Imam Syafii mengatakan hal itu, dan juga kebenaran
bahwa hal ini berasal dari beliau adalah sangat meragukan bagi saya, bagaimana tidak? Padahal
madzhabnya bahwa membaca (al-Qur'an) tidak akan sampai pahalanya kepada mayit, seperti

dinukil oleh al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat 39, surat an-Najm. Dan Syaikhul Islam telah

mengisyaratkan kepada ketidak benaran hal ini berasal dari Imam Syafii, dengan komentarnya
dalam kitab al-tytidho : "Tidak dinukil dari Imam Syafi'i dalam masalah ini satu komentarpun, hal

ini karena menurut beliau adalah bid'ah. Dan Imam Malik berkata: "Kami tidak tahu seorangpun
yang melakukan hal ini" Maka berarti bisa diketahui bahwa para sahabat dan tabi'in tidak pernah
melakukannya. "Saya berkata: "Dan ini juga madzhab Imam Ahmad bahwasanya tidak sah
membaca al-Qur'an di kuburan. Sebagaimana saya tetapkan dalam kitab saya Ahkat?iul jantnz hal.

192-193. Dan ini adalah akhir (pilihan) pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti saya
tahqiq dalam kitab tersebut hal. 173-176. -N-

Dibawah ini disebutkan dua hadits yang hanya berbicara tentang shadaqah anak untuk orang
tuanya, dan dalam hal ini tidak ada khilaf sama sekali, tetapi shadaqah dari selain anak, menurut
zhahirnya nash-nash yang ada tidak akan sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Lihat rinciannya

pada Ahkam al-Janaiz (1 77), Tafis al-Manar 8/254 -N-

Abdullah Ibn al-Mubarak 9118-181 H) berkata: 4ilJUaJl ^ ^J j)" ... Tetapi sedekah
•*

untuk orang tua yang sudah mati tidak ada perselisihan (tentang kebolehannya)" diriwayatkan
oleh Imam Muslim, (-pent.)

180 Tarjamd) Riyadusl?



s* *
•* ^ i

^

^rj 01 L'f* 4)1 r^j Aoo

cO£ J liljb l*ii ci&l Ol 01 : jg ‘Ju
i *

l^Ip iiJLsk? ol ^>-1 14) Jugi c cJILs^I
0 9r

S' ^ ^
o ** tZ ^
- * t

~

oT' „
aILp , <jC^ «

o *

. <UAP * *_*j

Dari 'Aisyah t^gf?3 , sesungguhnya seorang lelaki datang kepada

Rasulullah^ dan bertanya: "Sesungguhnya ibuku meninggal dan

aku mengira andaikan dia bisa bicara dia akan bersedekah, maka

apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah

untuknya?" Beliau menjawab: "Ya, benar." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Hurairah^gfj sesungguhnya Rasulullah3|ES bersabda: "Jika

seorang manusia mati, maka terputuslah amalannya, melainkan tiga

hal; shodaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih

yang mendoakannya." (HR. Muslim)
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PUJIAN TERHADAP MAYIT
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Dari Anas 4^' / dia berkata: "Orang-orang melewati satu jenazah,

maka mereka memujinya, maka Nabi bersabda: "Telah wajib!"

Kemudian melewati jenazah yang lain, lalu mereka mencelanya, maka
Nabi Sg bersabda: "Telah wajib." Maka Umar Ibn al-Khaththab

bertanya: "Apakah yang anda maksudkan dengan "telah wajib?"

Maka beliau menjawab: "Mayat yang ini kalian puji dengan kebaikan,

maka wajib baginya Surga, sedangkan yang satu kalian cela dengan

keburukan, maka wajib baginya neraka, kalian adalah saksi-saksi

Allah di muka Bumi." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu al-Aswad dia berkata: "Aku datang di Madinah, kemudian
aku duduk di rumah Umar Ibn al-Khaththab, tiba-tiba lewat

rombongan jenazah, maka jenazah itu dipuji dengan kebaikan, maka
Umar berkata: "Wajib." Kemudian lewat lagi yang lain, dan ia juga

dipuji dengan kebaikan, maka Umar berkata: "Wajib." Kemudian
lewat yang ketiga, dan mayat tersebut disebut-sebut dengan
keburukan, maka Umar berkata: "Wajib." Maka Abui Aswad ber-

tanya: "Apanya yang wajib wahai Amirul mukminin?" Dia menjawab:

"Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan Rasulullah^: "Setiap

muslim yang bersaksi atasnya empat orang dengan kebaikan, maka
Allah akan memasukkannya ke dalam Surga." Kami bertanya: "Dan
jika tiga orang?" Ia menjawab: "Ya, tiga juga (bisa)" Kemudian kami

bertanya: "Dan dua orang juga?" Ia menjawab: "Demikian juga

(persaksian) dua orang." Lalu kami tidak bertanya lagi tentang

(persaksian) satu orang." (HR. al-Bukhari)

KEUTAMAAN ORANG YANG ANAK-ANAKNYA
MENINGGAL KETIKA MEREKA MASIH KECIL

jLi : JU Ljlp '4)1

r
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959. Dari Anas^k>, dia berkata: "Rasulullah^ bersabda: "Tidak seorang

muslimpun yang meninggal untuknya tiga anaknya yang belum
baligh, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam Surga

dikarenakan kasih sayang-Nya kepada mereka." 108 (HR. Bukhari -

Muslim)

m Maksudnya, rahmat Allah kepada anak-anak kecil. Dan dalam riwayat Ibnu Majah: "Karena
rahmat Allah kepada mereka (anak-anak kecil) " Dan dalam riwayat an-Nasai dari hadits Abi
Dzar t: "Melainkan Allah akan mengampuni keduanya karena rahmat-Nya." Dan ini adalah

hadits shahih, disebutkan dalam kitab Ta'licf at-Targhib 3/89. -N-
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960. Dari Abu Hurairah *££?>, dia berkata: "Rasulullah$|§bersabda:

"Tidaklah meninggal dunia tiga orang anak dari seorang muslim,

yang ia tidak akan disentuh api neraka, melainkan sebatas pembatal

sebuah sumpah ." 109 (HR. Bukhari - Muslim)

Dan yang dimaksud dengan sumpah adalah, firman Allah

[Usojl^ ^1 j 13 ] (Dan tidak seorangpun dari kalian melainkan pasti

akan mendatangi mereka)

Dan yang dimaksud dengan lourud adalah menyebrangi jembatan

(shirath) 110
, yaitu jembatan yang terbentang di atas api neraka,

semoga Allah menyelamatkan kita darinya.
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Maksudnya, sesuatu yang bisa menggugurkan sumpah.

no Saya berkata: "Hal ini tidak menjadi penghalang jika shirath itu sendiri di kelilingi api neraka,

sehingga orang yang menyebrangi akan dikelilingi api, maka ia akan dijilat api (disiksa) kecuali

orang yangbertaqwa, dengan demikian maka wurud di sini artinya, masuk. Dan hal ini ditunjukkan

oleh banyak nash, yang tidak mungkin disebutkan di sini sekarang. -N-
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Dari Abi Said al-Khudriy^jCj, dia berkata: "Seorang wanita datang

menghadap Rasulullah ^ dan berkata: "Wahai Rasulullah, kaum
lelaki pergi membawa hadits-hadits anda, maka jadikanlah bagi kami

sehari dari anda, yang kami akan menghadap anda untuk anda

ajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Allah kepada anda.

Maka beliau bersabda: "Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini!

Maka berkumpullah mereka (pada hari yang ditentukan), lalu mereka

mendatangi Rasulullah^, maka beliau pun mengajari mereka apa-

apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau, kemudian beliau

bersabda: "Tidak ada seorang pun dari kalian, yang membawa
(mempunyai) tiga orang anak, melainkan mereka akan menjadi peng-

halang baginya dari api nereka." Maka seorang wanita bertanya:

"Dan jika dua?" Maka Rasulullah menjawab: "Dan dua (orang

anak)." (HR. Bukhari - Muslim)
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MENANGIS DAN TAKUT KETIKA MELEWATI
KUBURAN ORANG-ORANG ZHALIM, DAN
MENAMPAKKAN KEBUTUHANNYA KEPADA
ALLAH, SERTA PERINGATAN DARI KELALAIAN
DARI HAL ITU
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Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah*i||bersabda kepada

para sahabatnya -maksudnya ketika sampai di al-Hijr; kampung
kaum Tsamud-: "Kalian tidak masuk kepada kaum yang mendapat

siksa, melainkan kalian harus menangis, dan jika kalian tidak bisa

menangis, maka jangan masuk ke kampung mereka, niscaya tidak

akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka." (HR. Bukhari -

Muslim)

Dan dalam satu riwayat, ia (Ibnu Umar) berkata: "Ketika Rasulullah

«^melewati al-Hijr, beliau bersabda: "Jangan kalian masuk ke rumah
orang-orang yang dzhalim terhadap diri sendiri, niscaya akan me-
nimpa kalian apa yang telah menimpa mereka, kecuali kalian masuk
dengan keadaan menangis." Kemudian Rasulullah menutupi

kepalanya, dan mempercepat jalannya hingga melewati lembah.

*#**
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KITAB TENTANG
AKHLAK BEPERGIAN

ANJURAN KELUAR PADA HARI KAMIS
DI PAGI HARI
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963. Dari Ka'ab Ibn Malik bahwa Nabi$|§keluar pada waktu perang

Tabuk di hari Kamis, dan beliau memang suka keluar pada hari

kamis. (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim "Jarang sekali Rasulullah

-keluar kecuali pada hari kamis."
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964. Dari shakhr Ibn Wada'ah al-Ghamidi al-Shahabi^sfj, bahwa
' \Vy_ \;p

Rasulullah $|§bersabda: "Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada
waktu pagi hari mereka." Dan apabila beliau mengirim pasukan atau

bala tentara selalu mengirimnya di pagi hari. Dan Shakhr adalah

seorang saudagar, dia juga selalu memberangkatkan dagangannya
dipagi hari hingga ia kaya dan banyak hartanya. (HR Abu Daud
dan Tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan")

**»*
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ANJURAN MENCARI TEMAN DAN
MENGANGKAT SALAH SEORANG MEREKA
MENJADI PEMIMPIN YANG DITAATI DALAM
PERJALANAN
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965. Dari Ibn Umar^sKj, dia berkata: "Rasuhillah|f|bersabda: "Seandai-

nya manusia itu mengetahui (resiko) melakukan perjalanan seorang

diri sebagaimana yang aku ketahui tentu tidak akan ada orang yang
berjalan sendirian di malam hari." (HR. Bukhari)
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Dari Amr Ibn Syuaib dari bapaknya dari kakeknya^^y, dia berkata:

"Rasulullah ^bersabda: "Seorang pengendara adalah setan, dua

orang pengendara adalah setan, dan tiga orang pengendara adalah

rombongan (yang kuat)." (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i

dengan sanad shahih, Tirmidzi berkata: "Hadits Hasan")
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Dari Abu Said dan Abu Hurairah^fj, mereka berdua berkata:

"Rasulullah bersabda: "Apabila keluar tiga orang dalam safar

maka hendaklah mereka menunjuk satu orang menjadi amir." (Hadits

Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan)
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968. Dari Ibn Abbas ^s?j dari nabi^, beliau bersabda: "Sebaik-baik

sahabat adalah empat orang, sebaik-baik pasukan adalah empat
ratus orang, dan sebaik-baik bala tentara adalah empat ribu orang,

dan bilangan dua belas ribu orang tidak akan terkalahkan karena

sedikit (melainkan karena sebab lain, -pent.)." (HR. Abu Daud dan

Tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan")

wwww

a/ i68

ADAB BERJALAN, SINGGAH, MENGINAP, DAN
TIDUR DALAM SAFAR

Anjuran berjalan dimalam hari, bersikap lembut terhadap kendaraan

dan memperhatikan kemaslahatannya, dan perintah menunaikan hak

kendaraan bagi orang yang belum menunaikannya. Dan boleh

membonceng diatas hewan tunggangan bilamana ia kuat untuk itu.
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Dari Abu Hurairah^sfj, dia berkata: "Rasulullah*^ bersabda:

"apabila kamu menempuh perjalanan ditanah subur maka berikanlah

kepada unta haknya terhadap rerumputan, dan apabila kau melewati



tanah gersang maka percepatlah perjalanan diatasnya dan
bersegeralah sebelum habis sunsumnya. Dan apabila kamu singgah

di malam hari maka menjauhlah dari jalan, karena itu adalah jalan

bagi binatang dan sarang bagi kamu dimalam hari." (HR. Muslim)

Makna "berikanlah kepada unta itu haknya terhadap rerumputan"

adalah: pelan-pelanlah dalam berjalan agar ia tergembala disaat

perjalanannya. Ucapan [L^J 3 artinya adalah sunsum, maksudnya:

percepatlah hingga kamu sampai pada tujuan sebelum sunsumnya

(tenaganya) habis karena beratnya medan. adalah singgah

dimalam hari, (untuk tidur atau untuk istirahar, -pent)
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970. Dari Abu Qatadah^sj5, dia berkata: "Adalah Rasulullah itu apabila

beliau dalam perjalanan lalu singgah (istirahat) dimalam hari, beliau

berbaring diatas pinggang kanannya, dan apabila singgah (turun)

istirahat hampir subuh beliau menegakkan lengannya dan meletak-

kan kepalanya diatas telapak tangannya." (HR. Muslim)

Para Ulama berkata: "Sesungguhnya beliau menegakkan tangannya

agar tidak larut dalam tidur sehingga lepaslah shalat subuh dari

waktunya atau dari awal waktunya."
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Dari Anas'^Isjy, dia berkata: "Rasulullah$i!§bersabda: "Hendaklah

kalian berjalan dimalam hari karena bumi itu dilipat pada waktu
malam." (HR. Abu Daud dengan sanad Hasan)

adalah berjalan dimalam hari.
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972. DariAbu Tsa'labah al-Khusyairi^i^iiy, dia berkata: "Para sahabat dahulu

apabila mereka singgah di suatu tempat mereka berpencar di jalan-

jalan yang ada di gunung dan dilembah, maka Rasulullahi|§bersabda:

"Sesungguhnya berpencar-pencar kalian di jalan-jalan dan dilembah-

lembah adalah akibat bisikan setan!." Maka setelah itu mereka tidak

pernah bersinggah disuatu tempat melainkan sebagian mereka

bergabung dengan yang lain. (HR. Abu Daud dengna sanad shahih)
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973 . Dari Sahal Ibn Amr -ada yang mengatakan Sahal Ibn al-Rabi Ibn

Amr al-Anshari yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Hanzhaliyah,

dia adalah salah seorang peserta Baiat Ridwan dia berkata:

"Rasulullah^^berjalan melewati seekor unta yang punggungnya
telah menyalu dengan perutnya (sangat kurus), maka beliau

bersabda: "Takutlah kalian kepada Allah terhadap binatang-binatang

yang bisu 111
ini, maka kendarailah dalam keadaan baik dan makanlah

ia dalam keadaan baik." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih)
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m Yang tidak bisa berbicara (pada manusia)
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974. Dari Abu Ja'far Abdiliah Ibn Ja'far^5, dia berkata: "Saya dibonceng

oleh Rasulullah^^pada suatu hari dibelakang beliau. Lalu beliau

membisikkan kepada saya suatu hadits (cerita) yang saya tidak akan

menceritakannya kepada siapapun. Dan yang paling beliau sukai

sebagai tabir (dari pandangan manusia, -pent) pada waktu hajatnya

adalah hadafn atau tembok kebun kurma." (HR. Muslim)

Al-Barqani menambahkan dengan sanad Muslim setelah ucapannya

"tembok kurma", maka beliau memasuki sebuah kebun kurma milik

orang Anshar, ternyata didalamnya (didekat pintu) ada seekor unta,

tatkala unta itu melihat Rasulullah^feia bersuara 113 dan mencucurkan
air mata . Maka beliau menghampirinya dan mengusap-usap punuknya

dan apa yang ada dibelakang telinganya, maka beliau bersabda: "Siapa

pemilik unta ini? Milik siapa unta ini?" Maka datanglah seorang anak

muda dari Anshar ia berkata: "Ini milik saya wahai Rasulullah." Beliau

bersabda: "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah terhadap

hewan ini, yang Allah telah memberikannya kepadamu? Sesungguh-

nya ia mengadu kepadaku bahwa kamu membuatnya lapar dan
melelahkannya." (HR. Abu Daud, seperti riwayat al-Barqani)

adalah kata tunggal muannats, para ahli bahasa mengatakan

adalah tempat dibelakang telinga unta yang berkeringat.
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1)2 adalah setiap yang besar dan tinggi diatas permukaan tanah seperti bangunan, bukit,

gundukan pasir dan lain-lain, (-pent)

1,3 Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan lainnnya, silahkan merujuk pada Al-Hadit$ Al~

Shahihah (23) disamping itu disana juga kami sebutkan hadits-hadits lain dan atsar-atsar lain

mengenai sikap lembut terhadap hewan. -N-



Dari Anas-s^j, dia berkata: "Kami, apabila kami singgah di suatu

tempat, kami tidak melakukan shalat sunnah hingga kami melepas

pelana-pelana (dan apa yang ada dipunggung unta, -pent)." (HR.

Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan syarat Muslim)
> * ^ j

artinya kami tidak shalat sunnah, maksudnya; meskipun kami
sangat ambisi untuk shalat sunnah tetapi kami tidak melakukannya

sebelum kami melepas pelana dan mengistirahatkan hewan
tunggangan.
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MEMBANTU KAWAN

Dalam bab ini ada banyak hadits telah berlalu seperti hadits "Allah

senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya." 114

Dan hadits: "Setiap perbuatan baik adalah sedekah."115 dan yang
semisalnya.
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976. Dari Abu Sa'id al-Khudri 4» / dia berkata: "Ketika kami sedang
dalam perjalanan tiba-tiba datanglah seseorang yang berada diatas
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hewan tunggangannya, lalu ia mengarahkan pandangannya kekanan

dan kekiri, maka Rasulullah ^bersabda: "Barangsiapa memiliki

kelebihan kendafaan maka hendaklah memberikannya kepada or-

ang yang tidak memiliki kendaraan. Barangsiapa memiliki kelebihan

bekal maka hendaklah memberikan kepada orang yang tidak

memiliki bekal." Maka beliau menyebut berbagai macam harta

hingga kami menyangka bahwa tidak hak bagi siapapun diantara

kita dalam kelebihan itu." (HR. Muslim)
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977. Dari Jabir^sS, dari Rasulullah^^, sesungguhnya beliau ingin

berangkat perang maka beliau bersabda: "Wahai sekalian kaum
Muhajirin dan Anshar, sesungguhnya ada satu kaum dari saudara-

saudara kalian yang tidak memiliki harta, dan tidak memiliki

keluarga, maka hendaklah salah seorang kamu menampung dua atau

orang kepadanya." Sehingga tidak ada kendaraan yang dimiliki oleh

masing-masing kita yang membawanya melainkan hanya memiliki

hak giliran seperti hak giliran 1 ' 6 salah seorang mereka.

Jabir berkata: "Maka saya menampung dua atau tiga orang dan saya

tidak memiliki giliran menaiki unta saya, melainkan seperti giliran

salah seorang diantara mereka" (HR. Abu Daud)

p,n* l
. gc, adalah (giliran), mereka naik satu kendaraan secara bergantian, dua orang atau tiga

y

orang atau lebih bergantian menaiki satu kendaraan masing-masing memiliki hak (giliran).
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978. Dari Jabir^j6, dia berkata: "Rasulullah^fe sering ada dibelakang

dalam perjalanan sehingga beliau mengiringi orang yang lemah,

membonceng dan mendo'akannya." (HR. Abu Daud dengan
sanad hasan)

&aWWWW

33<d 170

DO'A NAIK KENDARAAN

Allah berfirman:

^ Tft' iii' ,f>tf
: JU 4)1 OU

% $£^ !pl:
o

'Vl^CjloiGT* ^jjf

°yry

. [u-u
: 44^-^^dt >4j(

r> >

"Dan Yang Menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan

untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu
duduk diatas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila

kamu telah duduk diatasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci

Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagikami padahal kami sebelumnya

tidak mampu menguasainya. "{az-Zukhruf: 12-13)
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979. Dari Ibn Umar^gCS, bahwasanya Rasulullah^sSapabila beliau telah

duduk tegak diatas kendaraan yang hendak keluar menuju safar

beliau bertakbir tiga kali kemudian berdo'a: "Maha Suci Tuhan yang

menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami

tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali

kepada Tuhan kami (dihari kiamat), ya Allah sesungguhnya kami

memohon kepada-Mu kebaikan dan taqwa dalam perjalanan ini,

kami mohon perbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah permudahlah

perjalanan kami ini dan dekatkan jaraknya bagi kami,. Ya Allah

Engkaulah teman dalam bepergian ini dan yang mengurusi keluarga

(yang aku tinggal). Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-

Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang
menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga

Apabila kembali membaca doa tadi dan menambah "Kami kembali

198 Ttirjgnwif RiyidHS^ S^a^i^w
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dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan

kami." (HR. Muslim)

adalah (menguasai), tlipjji adalah %Q\ (payah, susah),

Z\kf\ adalah perubahan Icepwaan karena sgdih atau sejemsr^ya
.^ , 1 j.. ^ li

adalah (tempat atau waktu kembali).

> i
1

4Jl)l

X

<ji
<u)l Xs> 'j*

j

_^A

Ija 'JLa lii <Ull (J J • (JIS

^ s 0

ajS’Sj <. Juu c iwJLsLlil 4jIS"j c j^mJI

o!j5 • 4

. «* v

> o

980. Dari Abdullah Ibn Sarjis dia berkata: "Adalah Rasulullah

apabila beliau bepergian beliau berlindung dari kelelahan setelah

perjalanan, kesedihan ketika pulang dan kerendahan setelah

ketinggian, do'a orang yang dizhalimi dan pemandangan yang

buruk pada keluarga dan harta (disaat pulang). (HR. Muslim)

Beginilah dalam Shahih Muslim d°jki\ 1*j 'jy-S\ dengan nun begitu

pula riwayat Tirmizdi dan Nasa'i. Tirmizdi berkata: "Diriwayatkan:

dengan keduanya mempunyai makna yang benar.
*

Para ulama berkata: "Artinya baik dengan huruf nun atau dengan

ra' maknanya adalah kembali dari istiqamah atau lebih menuju kurang

atau penyusutan, mereka berkata: "Riwayat j^Jldiambil dari

yaitu melipat dan menggulungnya sedangkan riwayat diambil dari

yaitu mashdar ^\S apabila ia eksis dan mantap.

j» °

& D* • cH* ***.j is.HJf u*J
>

4 >.
Uli t SU 'J\ 4)1 ^3 »_JU» 4

W ^ z' * ^ **

J* ^3^1 tUi C 4)1 : Jli J &-J
h *

/ v ^
: JU (4 t 4) jLL£JI : JU
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981 . Dari Ali Rabi'ah, dia berkata: "Saya menyaksikan Ali Ibn Abi Thalib

diberi seekor kuda agar ia menaikinya, maka tatkala dia meletakkan

kakinya pada tempat pijakan dia membaca dan tatkala

duduk diatas punggungnya dia membacaku liijlkemudian dia

membaca [ Lj J i uij 4 Jsju 5J ts uj lii liJ yL- ^JJi judi](Maha Suci

Allah yang telah menundukkan hewan ini untuk kita, sesungguhnya

kita tidak mampu menundukkannya dan kita akan kembali kepada

Tuhan kita), kemudian dia membacai ju^>Jisebanyak tiga kali,

kemudian membaca jsim tiga kali, kemudian membaca : Maha
Suci Engkau sesungguhnya saya telah menganiaya diri saya sendiri

karena itu ampunilah saya, sesungguhnya tidak ada yang mampu
mengampuni dosa kecuali Engkau." Kemudian dia tertawa , maka
dikatakan: "Wahai amirul Mukminin! Apa yang membuat anda
tertawa?!" Dia Jawab: "Sesungguhnya Tuhan-mu merasa heran

1
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terhadap hamba-Nya manakala dia mengucapkan: "Ampunilah

untukku dosa-dosaku, dia mengetahui bahwa tidak ada yang

mengampuni dosa selain Aku." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia

berkata: "Hadits Hasan dan disebagian naskah: "Hasan Shahih" dan

ini adalah lafazh Abu Daud)

*#*#

al i7i

TAKBIRNYA MUSAFIR APABILA MENAIKI BUKIT
DAN SEJENISNYA DAN TASBIHNYA APABILA
MENURUNI LEMBAH DAN SEMISALNYA, DAN
LARANGAN MENGERASKAN SUARA DENGAN
TAKBIR ATAU SEMISALNYA

IS| bS Jli <cs> <uil —^AY
X Z'

.
^jUJi si33 . Lili Uj; lin, *.

982. Dari Jabir dia berkata: "Adalah kami apabila menaiki (jalan

yang menanjak) kami selalu membaca takbir dan apabila turun

membaca tasbih." (HR. Bukhari) _

OtS" I (J 15 41)1 —^AY"

I» ISJ3 C \/p ULiJl l>> ISI
> * > ^ Jt

*M

983.
*

I ditilik

Dari Ibn Umar^jy, dia berkata: "nabi^^dan pasukannya apabila

mereka menaiki bukit mereka bertakbir dan apabila mereka turun

mereka bertasbih." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih)

£><^1 U* S** ALPj _^A £
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984. Dari Ibn Umar^jCJ, dia berkata: "Apabila Rasulullah$g§ kembali

dari haji atau umrah, setiap kali beliau menaiki bukit atau jalan

tanjakan beliau bertakbir tiga kali kemudian mengucapkan: "Tidak

ada sesembahan yang haq kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-

Nya, bagi-Nya adalah kerajaan dan baginya adalah segala pujian

dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, bertaubat,

menyembah dan bersujud kepada tuhan kami seraya memuji. Maha
Benar Allah dalam janji-Nya, Dia menolong hamba-Nya dan
mengalahkan musuh-musuh-Nya dengan bersendirian." (HR.

Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat Muslim: "Apabila beliau pulang dari peperangan

dengan pasukan besar atau kecil atau dari haji dan umrah"
^ - "t ^ 0 -

'ijl berarti j' (naik) dan jiioi adalah tanah yang menanjak.

°3b* lJ u*J
**

< o? -bj! ^j\ t 4S1I * JLS

« J>p 'p Jj. j~&\j <, 4)1 iSp » : JU
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985. Dari Abu Hurairah , bahwasanya ada seorang laki-laki berkata:

wahai Rasullullah sesungguhnya saya hendak bepergian maka
berwasiatlah kepadaku; Beliau bersabda: "Hendaklah kamu menjaga

ketakutan kepada Allah dan bertakbir pada setiap tanjakan." Maka
tatkala orang itu pergi beliau berdo'a: "Ya Allah persingkatlah jarak

yang jauh itu untuknya dan mudahkanlah perjalanan itu baginya."

(HR Tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan.")

fc* «>^3 ^r J
•+ s' ** V»

biyj lil ll& t yb j sg zJ}\
i; IS : Jli

^ - ** W'
y/ 0 P

w?!
I ^

' * s'
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-fi .i>

^ 44! 4 '4:3> 4 'i

»

Z\ c^ fii . bu M3 4.!

. aIIp

986. Dari Abu Musa al-Asy'ari^fj,dia berkata:"Kami bersama Nabi5^
dalam sebuah perjalanan, maka ketika kami menaiki (bukit) yang

menghadap ke sebuah lembah kami membaca tahlil dan takbir dan

keraslah suara-suara kami,maka Nabi^l bersabda:"Wahai manusia

sayangilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak memanggil
Tuhan yang tuli dan tidak pula Tuhan yang jauh, sesungguhnya Dia

bersamamu, Dia itu Maha Mendengar dan Maha Dekat." (HR
Bukhari Muslim)

> >0 »
'43' artinya44^ '43’(frersikaP lemah lembutlah terhadap dirimu)
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ANJURAN BERDO'A DALAM SAFAR
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Dari Abu Hurairah^gy, dia berkata:"RasuluIlah^tebersabda: "Ada
•• ^ ~?*is

tiga do'a yang pasti mustajab, tidak ada keraguan didalamnya 117
;

(yaitu) do'a orang yang di zhalimi, do'a musafir dan do'a orang tua

atas anaknya." (HR. Abu Daud dan tirmidzi dan dia berkata: " Hadits

Hasan. Dan pada riwayat Abu Daud tidak terdapat kata: 0aJ3 Js..

WWWw
<d 173

YANG HARUS DIBACA APABILA TAKUT PADA
SEKELOMPOK ORANG ATAU LAINNYA

W * 4
i ?

is^j &j*~“ uyy AAA
A *

f4ui
z' y'

4>l 3

«
' ' '

C- * *• s?

Tidak ada keraguan dalam penekabulannya Hadits ini hasan liehairihi, keterangannya ada pada
al-Shahihnh (596- 1 797) -N-
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Dari Abu Musa al-Asy'ari^s^sfj, bahwasanya Rasulullah|jg§apabila

beliau takut pada satu kaum beliau bersabda: "Ya Allah

sesungguhnya kami menjadikan-Mu ada pada leher mereka dan

kami berlindung dengan-Mu dari kejahatan mereka." (HR. Abu Daud
dan Nasa'i dengan sanad shahih)

okjaA 17U

YANG HARUS DIBACA APABILA SINGGAH
DISUATU TEMPAT

• 4)1 ^ -

p 'ip ji

»

: J* 4)1 3
9 o

y*j

t jJL>- U jJi 3» ol^uJl 4)1 oUlSC Sj&\ : JU

. ^ Hjj « iui ^ J-V
989 . Dari Khaulah bint Hakim dia berkata: "Saya mendengar

Rasulullah bersabda: "Barangsiapa singgah disuatu tempat

kemudian membaca: " jjU U ^ olSliJl «il oLX (Aku berlindung

kepada firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang

dia ciptakan), maka tidak akan ada yang menyakitinya hingga dia

pergi dari tempat persinggahan tersebut." (HR. Muslim)

OlS : Pp <i)l jj! j*

j

Pj 15 » : JU [pSS 'X&

i

li 4)1 J

t dU U ^ 4)1 t 4)1 d&jj J>j
9-*

> <r

^ 4)u 410* u
<. 44» jii- u yy,

PP Pj ‘ v3^'3 jW' ^3 ‘ 'P
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990. Dari Ibn Umara^6, dia berkata: "Apabila Rasulullah bepergian

lalu malam datang menjelang, beliau membaca: "Wahai bumi.

Tuhanku dan tuhamu adalah Allah, aku berlindung kepada Allah

dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada dalam dirimu dan
kejahatan makhluk yang ada padamu dan kejahatan makhluk yang

merayap 118 diatasmu dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan

harimau dan manusia, dari (kejahatan) ular dan kalajengking, dari

(kejahatan) penghuni negeri ini dan dari kejahatan iblis dan anak-

anaknya." (HR. Abu Daud)

adalah seseorang. Al-Khaththabi berkata: "Penghuni negeri

ini adalah jin yang menghuni bumi." Dia berkata: "Suatu negeri dari bumi
adalah apa yang menjadi hunian hewan meskipun disana tida ada

bangunan dan rumah-rumah." Dia berkata: "Mungkin yang dimaksud
S**

adalah iblis danii^ tiadalah setan-setan.

m
ANJURAN CEPAT KEMBALI KEPADA KELUARGA
APABILA SEORANG MUSAFIR TELAH SELESAI
DARI KEPERLUANNYA

T.

Yang bergerak diatasmu. dalam hadits ini terdapat jahalah (ketidak jelasan pada sanadnya, meskipun

disebutkan oleh al-Hakim, al-Dzahabi dan dihasankan oleh al-Asqalani, lihat al-Dha'ifali (4837) -N-
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991. Dari Abu Hurairah^sfj, bahwa Rasulullah 5^bersabda: "Bepergian

itu adalah bagian dari siksaan, dia menghalangi salah seorang kamu

dari makan, minum dan tidurnya” 9
, maka hendaklah salah seorang

kamu selesai dari maksud bepergiannnya, maka hendaklah segera

kembali menuju keluarganya. (HR. Bukhari - Muslim)

i T n.

^
t adalah maksud dan tujuannya.

a/>- 476

ANJURAN MENDATANGI KELUARGANYA PADA
SIANG HARI DAN MAKRUH DATANG DI MALAM
HARI TANPA KEPERLUAN

jiS . Sd iii

t

992. Dari Jabir^fj, bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila kepergian

salah seorang kamu cukup lama maka janganlah mengetuk

keluarganya di malam hari."

Dalam satu riwayat: "Bahwa Rasulullah melarang seseorang

mengetuk keluarganya dimalam hari." (HR. Bukhari - Muslim)

m Maksudnya kesempurnaan dan kelezatannya sebab didaiam safar itu ada ksusahan, kelelahan,

menghadapi panas dan dingin, pisah dengan keluarga dan tanah air serta kehidupan yang keras.

N
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993. Dari Anas , dia berkata: "Rasulullah itu tidak pernah

mengetuk keluarganya dimalam hari, beliau mendatangi mereka
pada waktu pagi atau sore." (HR. Bukhari - Muslim)
> * t

J ria) |
adalah datang dimalam hari.

fVVv

y/3(d m
APA YANG SEHARUSNYA DIUCAPKAN APABILA
IA KEMBALI DAN MELIHAT NEGERINYA

Dalam bab ini ada hadits Ibn Umar yang telah berlalu pada
bab 171.

~ uiil : JIS 4)1 ^3 J\
-fJ _<mw *

t jJj »
: JU bS' ISI Si *Jh\

(JjA> J^, JJlS I* O ^ UJ-blS c 0

. Jl^ it33 1 JU- ius

994. Dari Anas , dia berkata: "Kami datang bersama Nabi^g^hingga

kami sampai di Zhahr al-Madinah no beliau mengucapkan:
ijjuli- lij.Ijjjulp 1 jjiG 4 jjll (Kami kembali, bertaubat, beribadah,

kepada Tuhan kami kami memuji) beliau terus membacanya hingga

kami memasuki Madinah." (HR. Muslim)

120 Satu tempat yang mana kota Madinah (madinah al-Rasul e) dapat terlihat dari sana, hal ini terjadi

ketika beliau pulang dari perang Khaihar.
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ANJURAN MENGAWALI KEDATANGAN DI
MASJID YANG BERDEKATAN DENGAN
RUMAHNYA DAN MELAKUKAN SHALAT DUA
RAKAAT DIDALAMNYA

* *

01 4Jdl dJUU»
(
j—) L.

£>5* \3j >0 j* ISI 015H 4)1

/ll *

J 5s»

iiiss
995. Dari Ka'ab Ibn Malik ^sfj, bahwa Rasulullah apabila beliau

datang dari safar beliau memulai dengan masjid lalu beliau shalat

dua rakaat didalamnya." (HR. Bukhari - Muslim)

ct$a^ 479

HARAM SEORANG WANITA MELAKUKAN SAFAR
SENDIRIAN

JU : Oli O* '4)1 ^5 '»Si> J J*

fj fsi 'd*y-
^ ” • 4ii j

(( l^lLp (_^S «JjJj jil-OJ ^>Al

• A.^JUP* / ojS^La

996. Dari Abu Hurairah , dia berkata: "Rasulullah bersabda:
•• —“ —*

"Tidak halal bagi seorang wanita yang iman kepada Allah dan hari

akhir melakukan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali bersama

seorang mahram." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Ibn 'Abbas *£jfj, dia mendengar Nabi bersabda: "janganlah

seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita melainkan wanita
itu disertai oleh mahramnya dan janganlah seorang wanita
melakukan safar kecuali bersama mahramnya." Maka seorang laki-

laki bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya istri saya keluar pergi

haji sementara saya telah diwajibkan ikut perang ini dan ini." Beliau

bersabda: "Pergilah, hajilah bersama istrimu." (HR. Bukhari -

Muslim)

Jttk dOt.9999
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KITAB TENTANG KEUTAMAAN
KEUTAMAAN

480

KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR AN

: <3is J J\<U

fy, Jk ^ $°j&\ \yy}\ )]
• 6yi

>il££ .i

4)1 J

. rL^ i\jj « tuii oUJl

Dari Abu Umamah^Ci, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah-^

bersabda: "Bacalah al-Qur'an itu karena ia akan datang pada pada hari

kiamat sebagai pemberi syafa'at bagi para pembacanya." (HR. Muslim)
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999. Dari an-Nawwas Ibn Sam'an^fj, dia berkata: "Saya mendengar

Rasulullah^febersabda: "Akan didatangkan pada hari kiamat al-

Qur'an dan^orang-orangnya yaitu orang yang mengamalkannya

didunia, ia akan didahului oleh surat al-Baqarah dan Ali Imran,

keduanya akan berargumentasi untuk membela orang yang
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mengamalkannya." (HR. Muslim)
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1000. Dari Utsman Ibn Affan‘^s$ / dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur
v

an yang
mengajarkannya." (HR. Bukhari)
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1001. Dari 'Aisyaht^gCvdia berkata: "Rasulullah^fe bersabda: "Orang yang
membaca al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya 121 dia ber-

sama para malaikat yang mulia lagi sangat taat. Sedangkan yang
membaca al-Qur'an dengan tertatih-tatih dan bacaan itu terasa sulit

baginya maka dia mendapat dua pahala." (HR. Bukhari - Muslim)

A^£> 41)1 ~
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Mahir: Bagus dan lancar bacaannya. ( $ adalah malaikat yang diutus kepada para Rasul u.

( 0jj-J0 adalah taat Maksudnya pembaca dan pengamal al-Qur'an itu akan bersama para malaikat

pada kediaman mereka di akhirat. ^^CjCSj) ya i tu membaca dengan terputus-putus dan
berulang-ulang karena sulitnya. w
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1002. Dari Abu Musa al-Asy'ari^fj,dia berkata: "Rasulullah^^bersabda:

"Perumpamaan seorang mukmin yang membaca al-Qur an adalah

bagaikan buah utrujah; aromanya wangi dan rasanya enak. Dan
perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca al-Qur'an adalah

bagaikan buah kurma; tidak ada aromanya tetapi rasanya manis.

Sedangkan perumpamaan orang munafiq yang membaca al-Qur'an

adalah bagaikan bunga raihanah; aromanya wangi namun rasanya

pahit. Dan perumpamaan orang munafiq yang tidak membaca al-

Qur'an adalah bagaikan buah hanzhalah; ia tidak memiliki aroma

dan rasanya pahit." (HR. Bukhari - Muslim)
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1003. Dari Umar Ibn al-Khaththab^^S,bahwa Nabi bersabda

:

"Sesung-

guhnya dengan al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa

kaum dan merendahkan (beberapa kaum) yang lain." (HR. Muslim)
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1004. Dari Ibn Umar^sb, dari nabi$l!§, beliau bersabda: "Tidak ada
rasa iri

122 melainkan pada dua kenikmatan; (yaitu) seorang yang
diberi nikmat (hafal dan faham) al-Qur'an sedangkan dia meng-
amalkannya diwaktu malam dan diwaktu siang, dan seseorang yang
diberi kekayaan harta oleh Allah dan dia menginfakkannya
diwaktu malam dan diwaktu siang." (HR. Bukhari - Muslim)

iG'yt artinya saat-saat atau waktu.
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1005. Dari al-Bara' Ibn 'Azib^S, dia berkata: "Ada seorang laki-laki

yang membaca surat al-Kahfi, disisinya ada seekor kuda yang diikat

dengan dua buah tali, tiba-tiba ada awan yang menaunginya, awan
itu terus mendekat dan kudanyapuni berlarian karenanya. Maka pada
pagi harinya ia mendatangi Nabi^^, ia menceritakan perihal itu

kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Itu adalah al-Sakinahm yang

turun karena al-Qur'an." (HR. Bukhari - Muslim)

^JslUI sama dengan JUJl

JU I (jU 4ill /jjl — \

«* y' # ^

& >1 m ^ ^ *
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122 Rasa iri yang dibolehkan ini disebut Ghibthah ( 2U° c.)
«*

123 A^SLJI ditafsiri dengan beberapa tafsiran; yang terpilih adalah dia itu sebuah makhluk dari

makhluk-makhluk Allah yang mengandung ketenangan dan rahmat yang disertai oleh para

malaikat. ^JLpt «ilj- Demikian ucapan penulis dalam syarah muslim, (-pent)
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1006. Dari ibn Mas'ud-^^ij, dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa membaca satu huruf dari al-Qur'an maka baginya

adalah satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan

menjadi sepuluh lipat, aku tidak mengatakan itu satu huruf tetapi;

alif satu huruf, lam satu huruf , dan mim satu huruf." (HR. Tirmidzi,

dia berkata: "Hadits Hasan Shahih")
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1007.Dari Ibn 'Abbas^jCS, dia berkata: "Rasulullah^^ bersabda:

"Sesungguhnya orang yang didalam hatinya tidak terdapat

sedikitpun dari al-Qur an 124 maka ia bagaikan rumah yang rusak

(berantakan)." (HR. Tirmidzi, dia berkata: "Hadits hasan Shahih.")

\ *Jl
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Yaitu orang yang tidak hafal sedikitpun dari ai-Qur'an. Hadits ini telah saya bahas dalam al-

Misykah (2135) dan kesimpulannya ia adalah dha'if. -N-
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1008. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-'Ash dari Nabi^ji, beliau

bersabda: "Akan dikatakan kepada ahli ai-Qur'an: "Bacalah dan

naiklah 125 dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau mem-
bacanya secara tartil di dunia, sesungguhnya kedudukannya adalah

pada akhir ayat yang engkau baca." (HR. Abu Daud dan tirmidzi,

dia berkata: "Hadits Hasan Shahih.")

PERINTAH MENJAGA HAFALAN AL-QUR'AN
DAN PERINGATAN DARI KESENGAJAAN
MELALAIKANNYA

1009. Dari Abu Musa^j>j, dari Nabi beliau bersabda: "Jagalah al-

Qur an ini
126

, karena demi Allah yang jiwa Muhammad ada ditangan-

Nya, sesungguhnya al-Qur'an itu lebih cepat terlepas daripada unta

yang terikat dalam tali kekangnya." (HR. Bukhari - Muslim)

125 Pada tangga surga sesuai dengan kadar hafalanmu dari al-Our'an

126 Jagalah bacaan al-Qur'an dengan berdisiplinlah dalam membacanya yaitu tali pengikat unta

yang ada pada tengah-tengah lengannya
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bersabda: "Sesung1010. Dari Ibn Umar'^sfj, bahwasanya Rasulullah;

guhnya perumpamaan yang hafal al-Qur'an 127 adalah bagaikan unta

yang di ikat, apabila ia menjaganya maka ia berhasil menahannya
dan apabila ia melepaskannya maka hilanglah ia." (HR. Bukhari -

Muslim)

ys<d i'82

ANJURAN MEMPERINDAH SUARA DENGAN
AL-QUR'AN DAN MEMINTA BACAAN DARI
ORANG YANG BAGUS SUARANYA UNTUK
DIDENGARKAN

• 11 a j. -^.hl <•-'0^'? \
0 '
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1011. Dari Abu Hurairah^jfj, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah

^||bersabda: "Allah tidak pemah mendengarkan sesuatu sebagai-

mana dia mendengar kepada seorang Nabi yang indah suaranya

yang sedang menyuarakan al-Qur'an, ia membacanya dengan
lantang." (HR. Bukhari - Muslim)

Arti 4j| jil adalah (mendengarkan) sifat Allah ini

mengisyaratkan adanya ridha dan penerimaan-Nya (terhadap

bacaan tersebut)

127 Orang yang hafal al-Qur'an diluar kepala

r
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1012. Dari Abu Musa al-Asy'ari^^y, bahwasanya Rasulullah bersabda

kepadanya: "Sungguh engkau telah dianugerahi suara yang indah

dari suara keluarga Daud 128 yang indah." (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam riwayat Muslim yang lain: "Bahwa Rasulullah «||§ bersabda

kepadanya: "Andai saja kamu melihatku saat aku mendengarkan
bacaanmu 129 tadi malam 130
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1013. Dari al-Bara' ibn 'Azib^^y, dia berkata: "Saya mendengar nabi^fe

membaca o}L°jJlj j£i\j dalam, shalat Isya' maka saya tidak pernah

mendengar seseorang yang suaranya lebih indah dari suara beliau."

(HR. Bukhari - Muslim)

U8 Maksudnya adalah nabi Daud sendiri

IW tentu hal itu akan membuatmu senang

130 Dalam satu riwayat Bukhari-Muslim menambahkan: "Abu Musa berkata: "Seandainya saya

mengetahui tempat anda tentu saya akan lebih memperindah lagi (bacaan saya) untuk anda." -N-

Hadits ini ada pada Bukhari dan Muslim seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi sedangkan
tambahan ini tidak ada pada Bukhari-Muslim tetapi ada pada Abu Ya'la Ibn sa'ad dan al-rawyani

sebagaimana dikatakan oleh al-hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari 9/93
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1014. Dari Abu Lubabah Basyir Ibn Abdul Mundzir^yfj,bahwa Nabi$§£§

bersabda: "Barangsiapa tidak melantunkan al-Qur'anmaka dia tidak

termasuk golongan kami." (HR. Abu Daud dengan sanad Jayyid)
z'

Arti adalah memperindah suaranya dengan al-Qur'an.
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1015. Dari Ibn mas'ud^jjy, dia berkata: "Nabi^^bersabda kepada saya:

"Bacakanlah al-Qur' an untukku." Saya katakan: "Wahai Rasulullah

apakah saya (pantas) membacakan al-Qur'an kepada anda sedangkan

kepada andalah al-Qur'an itu diturunkan?!" Beliau menjawab: "Aku
ingin mendengarnya dari selainku." Maka saya memabacakan kepada

beliau surat al-Nisa' hingga saya sampai pada ayat ini:

^^0>-j f

"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan
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seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan

kamum (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). " (al-

Nisa': 41)

Maka saya menoleh kepada beliau ternyata kedua mata beliau

mengucurkan air mata." (HR. Bukhari - Muslim)

yftal i83

ANJURAN MEMBACA SURAT-SURAT DAN AYAT-
AYAT TERTENTU
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1016. Dari Abu Sa'id Rafi' Ibn al-Mu'alla^j, dia berkata:"Rasulullah^
•T

bersabda kepada saya: "Maukah kamu aku ajari surat terbesar yang

ada didalam al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid ini?"

Kemudian beliau menuntun tangan saya. Maka tatkala kami hendak

keluar dari masjid saya berkata: "Wahai Rasulullah anda tadi

berkata: "Aku akan mengajarkan kepadamu surat terbesar yang ada

didalam al-Qur'an?" Beliau bersabda: "(Yaitu surat) yjliJt 3-0 <ii llAl!

ia adalah yUl (tujuh ayat-ayat yang diulang-ulang) dan al-

Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku." (HR. Bukhari)

131 Beliau menangis karena belas kasihan kepada umatnya sebab beliau tidak bersaksi melainkan

kebenaran sedangkan umatnya tidak luput dari berbuat dosa

TarjamJo Riyadusb sbalfan
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1017. Dari Abu Sa'id al-Khudhri , bahwasanya Rasulullah

bersabda tentang [j^-l^ii y> ji]: "Demi Allah yang jiwaku ada

ditangannya sesunguhnya ia adalah menyamai sepertiga al-Quran."

Dalam sebuah riwayat: "Bahwa Rasulullah bersabda kepada para

sahabatnya: apakah salah seorang kamu tidak mampu membaca
sepertiga al-Qur'an dalam sehari malam?!" Maka hal itu memberat-

kan mereka, mereka berkata: "Siapakah dari kita yang kuat

mengerjakannya wahai Rasulullah?" Beliau bersabda
: «[ ^il y* ji]

adalah sepertiga al-Qur'an." (HR. Bukhari)
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1018.
Dari Abu Sa'id bahwasanya ada seorang laki-laki mendengar
seseorang membaca y* Jj]

dia terus mengulang-ulangnya,

maka keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah ||| dan men-
ceritakan hal tersebut kepada beliau, sedangkan orang tersebut

memandangnya sebagai amal yang sedikit, maka Rasulullah^fe

bersabda: "Demi (Allah) yangjiwaku ada ditangannya sesungguhnya
surat itu menyamai sepertiga dari al-Quran." (HR. Bukhari)
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1019

.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah^febersabda tentang

[ j^L4)I Ja 1»]: "Sesungguhnya ia menyamai sepertiga al-Qur'an."

(HR. Muslim)

* I

: Jli %rj b\ 4_p 3)1 ,>j - 1 • T •

ilit yb olfc d*4 4il u

^ ^ o *

Sljj « jl » : Jli (.

^ (^jUJl oljjj
• c* **

: JUj ^JujJI

. IaJIaJ

<U)I-

1020.

Dari Anas bahwasanya seseorang berkata: "Wahai Rasulullah

^^sesungguhnya saya mencintai surat [j34 "4)1 3* J)»];
^e^au bersabda:

"Sesungguhnya perbuatanmu mencintainya 132 akan memasukkanmu
kedalam surga." (HR. Tirmidzi dia berkata: "Hadits Hasan dan

Bukhari meriwayatkan didalam shahihnya secara mu'allag

)

>" z'

Dalam satu riwayat Tirmidzi «ULI cJJIp- ji» dan didalamnya ada sebuah kisah yang bisa anda

dapatkan dalam kitab Sifat Shalat Nabi hal 99-100. -N-.

Saya Katakan: Lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan sanad ringkas No. (2323) jilid 3 hal 8, dia

berkata: “Hasan Shahih."
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1021. Dari Uqbah Ibn Amir^fj, bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Tidakkah kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam
ini yang tidak pernah terlihat semisalnya sama sekali?:

[jillt^ yj>\ ji] dan [^bJ| vfi ji]" (HR. Muslim)
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1022. Dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata: "Rasulullah berlidung

dari jin dan dari hipnotis oleh manusia hingga turun jlji (al-

Falaq dan an-Nas) ketika keduanya turun maka beliau mengambil

keduanya dan meninggalkan yang lainnya." (HR. Tirmidzi, dia

berkata: Hadits hasan.")
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1023. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah^^bersabda: "Dari

sebagian al-Qur'an adalah satu surat yang terdiri dari tiga puluh

ayat, dia memberi syafa'at pada seseorang hingga diampuni (dosa-

dosa) untuknya, yaitu surat [iiUJl oJl ^JLJI hj&l." (HR. Abu Daud dan

tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan")

Dalam riwayat Abu Daud
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1024.

Dari Abu Mas'ud al-Badri^gt), dari Nabi^^, beliau bersabda:

"Barangsiapa membaca dua ayat dari akhir surat al-Baqarah dalam

satu malam maka dua ayat itu telah mencukupinya." (HR. Bukhari

- Muslim)

Ada yang mengatakan: "Dua ayat itu cukup menjadi pelindung dari

hal-hal yang tidak diinginkan pada malam itu." Ada pula yang

mengatakan: "Dua ayat itu cukup mengganti qiyam al-lail.
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1025. Dari Abu Hurairah^^j, bahwa Rasulullah«||| bersabda: "Janganlah

kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan133 sesungguhnya

setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-

Baqarah." (HR. Muslim)
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1026. Dari Ubay Ibn Ka'ab^?$, dia berkata: "Rasulullah r bersabda:

"Wahai Abu al-Mundzir, tahukan kamu ayat manakah dalam kita

Allah yang terbesar?" Saya jawab: "(Ayat Kursi yaitu)

[y$\ \jS Sl 'Ol S Sil]." Kemudian beliau memukul dada saya seraya

bersabda: "Semoga ilmu itu dimudahkan untukmu wahai Abu
Mundzir." (HR. Muslim)
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133 Janganlah menjadikannya seperti kuburan yang tidak boleh shalat didalamnya. Zhahih hadits

menunjukkan larangan mengubur mayat didalam rumah secara mutlak, sebagaimana yang
diucapkan oleh Ibn Hajar. Lihat Fath al-Bari. (1/441-442)
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1027. Dari Abu Hurairah *££»>, dia berakata: "Saya diberi tugas oleh

Rasulullah^^untuk menjaga zakat Ramadhan, tiba-tiba ada yang
datang pada saya, dia langsung mengambil makanan dengan
tangannya, saya segera menangkapnya dan saya katakan: "Sungguh
kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah Dia berkata: "Saya

ini orang yang membutuhkan dan saya mempunyai tanggungan

keluarga yang banyak, sedangkan kemiskinan yang menimpaku
sangat serius." Maka diapun aku lepaskan. Maka keesokan harinya

Rasulullah ^febertanya: "Wahai Abu Hurairah, apa yang telah

dilakukan tawananmu tadi malam?" Saya jawab: "Wahai Rasulullah

^^dia mengadukan kemiskinan dan beban keluarga yang banyak
maka saya mengasihaninya dan melepaskannya." Beliau bersabda:

"Ketahuilah dia telah berdusta dan dia akan kembali." Maka saya

telah mengetahui bila ia akan kembali berdasarkan sabda Rasulullah

3H|, maka sayapun mengawasinya, tiba-tiba dia datang dan langsung

mengambil makanan dengan tangannya. Maka saya katakan:

"Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah^^." Dia

TZtrjamaf; Rjyabusl? sbalifm



menjawab: "Biarkanlah saya karena sangat membutuhkan dan saya

menanggung beban keluarga yang banyak, saya tidak akan kembali."

Maka sayapun mengasihaninya dan melepaskannya, ketika saya di

pagi hari Rasulullah|||bertanya kepada saya: "Wahai Abu Hurairah,

apa yang telah diperbuat oleh tawananmu tadi malam?" Saya jawab:

"Wahai Rasulullah dia mengadukan kebutuhan dan beratnya beban
keluarga maka saya mengasihaninya dan melepaskannya." Beliau

bersabda: "Sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan
kembali." Maka saya awasi dia untuk ketiga kalinya, diapun datang

lalu mengambil makanan maka dia saya tangkap, saya katakan

kepadanya: "Kamu pasti saya laporkan kepada Rasulullah^dan ini

adalah kali terakhir dari tiga kali yang mana kamu mengaku bahwa
kamu tidak akan kembali!" Dia berkata: "Lepaskanlah aku karena

kau akan mengajarimu kalimat-kalimat yang dengannya Allah akan

memberi manfaat kepadamu." Saya bertanya: Apa itu?" Dia jawab:

"Apabila kamu menuju tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi,

karena sesungguhnya penjaga dari Allah akan senantiasa menjagamu
dan setan tidak akan mendekatimu hingga kamu memasuki esok pagi."

Maka dia saya lepaskan. Di pagi hari Rasulullah^^bertanya kepadaku:

"Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Saya jawab:

"Wahai Rasulullah dia mengaku bahwa dia telah mengajari saya

kalimat-kalimat yang karenanya Allah memberi manfaat kepadaku
maka dia saya lepaskan." Beliau bertanya: "Apa itu?" Saya jawab:

"Dia berkata kepada saya: "Apabila kamu menuju kepada tempat

tidurmu maka bacalah ayat kursi dari awalnya hingga kamu
mengkhatamkan ayatTfj&l ^1 3* Si iii Dan dia berkata kepada
saya: "Satu penjaga dari Allah akan senantiasa menjagamu dan setan

tidak akan mendekatimu hingga kamu memasuki pagi hari." Maka
Nabi^^bersabda:"Ingatlah dia telah berkata benar kepadamu padahal

ia adalah tukang dusta. Tahukah engkau siapakah orang yang kamu
ajak bicara sejak tiga malam itu wahai Abu Hurairah?!Saya jawab:

tidak." Beliau bersabda: "Itu adalah setan." (HR. Bukhari)

)
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1028. Dari Abu Darda'^IsSbahwasanya Rasulullah^^bersabda: "Barangsiapa

hafal sepuluh ayat dari awal surat al-Kahfi dia terjaga dari Dajjal."

Dalam satu riwayat: "Dari akhir surat al-Kahfi 134 Keduanya

diriwayatkan oleh Muslim).
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1029. Dari Ibnu'Abbas^^j: "tatkala Jibril u duduk disamping nabi
, i a 9

tiba-tiba dia mendengar suara dari atasnya, maka dia mengangkat

kepalanya lalu berkata: "Ini adalah satu pintu dari pintu-pintu langit

yang telah dibuka pada hari ini dan belum pernah dibuka sama

sekali kecuali hari ini. Kemudian turunlah malaikat dari pintu itu

satu malaikat. Maka Jibril berkata: "Ini adalah satu malaikat turun

ke bumi belum pernah ia turun kecuali hari ini." Kemudian malaikat

134 Riwayat lain adalah syadzdzah (menyalahi yang lebih shahih) sedangkan yang mahfuzk (shahih)

adalah riwayat pertama seperti yang telah saya teliti dalam al-Shahihah (582). Hal ini dikuatkan

oleh hadtis Nawwas Ibn Sam'an yang akan datang dengan nomor (1817). -N-

Tarjarnal} Riyadnsy sfaalifm



itu mengucapkan salam dan berkata: "Bergembiralah dengan
mendapatkan dua cahaya yang diberikan kepadamu, keduanya
belum pernah diberikan kepada seorang Nabipun sebelum kamu;
(yaitu) fatihah al-kitab (surat al-Fatihah) dan ayat-ayat penutup surat

al-Baqarah, kamu tidak membaca satu huruf daripadanya melainkan

diberikan kepadamu pahalanya yang besar." (HR. Muslim)

Wcd 484

ANJURAN BERKUMPUL UNTUK MEMPELAJARI
AL-QUR'AN
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1030. Dari Abu Hurairah^^j, dia berkata: "Rasul ullah«|jj| bersabda: "Tidak

ada satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid Allah, mereka

membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya diantara mereka

melainkan sakinah (ketenangan) turun kepada mereka, rahmat

menyelimuti mereka, malaikat-malaikat mengelilingi mereka dan

Allah-pun menyebut-menyebut mereka pada malaikat yang ada

disisi-Nya." (HR. Muslim)
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KEUTAMAAN WUDHU
i
v J >

Allah rm: berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,

maka basuhlah mukamu."

Sampai kepada firman-Nya:

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur."

(Al-Maidah: 6)

1031. Dari Abu Hurairah^fj, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah

^^bersabda: "Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat
dalam keadaan bersinar muka, tangan dan kakinya 135 karena

135 anggota-anggota wudhu; wajah, tangan dan kaki akan bersinar terang. Sedangkan ucapan
. . .3 adalah disisipkan dalam hadits sebagaimana yang diucapkan oleh al-hafizh dan

lainnya, lihat kembali al-Irroa, (94) al-Dlia'ifah (1030-145)

Tarjamd) Rjyadusf; 231



pengaruh wudhu. Maka barangsiapa diantara kamu mampu
memperpanjang sinarnya hendaklah ia melakukan." (HR. Bukhari -

Muslim)
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1032.

Dari Abu Hurairah^^j, dia berkata: "Saya mendengar kekasihku

(Rasulullah^ ) bersabda: "Perhiasanorangmukmin (di surga) akansampai

pada tempat-tempat yang dibasahi oleh air wudhu." (HR. Muslim)
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1033.

Dari Utsman Ibn 'Affan-^fj, dia berkata: "Rasulullah^fe bersabda:

"Barangsiapa wudhu lalu membaguskan wudhunya maka kesalahan-

kesalahannya keluar dari jasadnya hingga keluar dari bawah
kukunya." (HR. Muslim)
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1034.

Dari Utsman^^j, dia berkata: "Saya melihat Rasulullah1^berwudhu

persis seperti wudhuku ini kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa

berwudhu seperti ini maka diampuni baginya apa yang telah lalu

dari dosa-dosanya, dan shalatnya serta perjalanannya menuju masjid

adalah tambahan kebaikan." (HR. Muslim)
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1035. Dari Abu Hurairah^febahwa Rasulullah bersabda: "Apabila

seorang muslim-atau mukmin- berwudhu, lalu ia membasuh
mukanya maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang pernah ia

lihat dengan kedua matanya bersama air, atau bersama tetesan air

yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka
keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang ia kerjakan dengan

kedua tangannya bersama air, atau bersama tetesan air yang terakhir..

apabila dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah semua dosa

yang kedua kakinya pernah berjalan menuju padanya bersama air

atau bersama tetesan air terakhir hingga ia keluar dari semua dosa

secara bersih." (HR. Muslim)
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1036.Dari Abu Hurairah^jy, bahwasanya Rasulullah 5jg| pernah

mendatangi kuburan (Baqi') lalu beliau mengucapkan: ''Semoga

keselamatan tercurah kepadamu wahai kaum mukminin penghuni

kuburan ini, insya Allah kami akan menyusul kalian, aku ingin

kita melihat saudara-saudara kita 136 ." Mereka bertanya: "Bukankah

kaum ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah." Beliau

bersabda: "Kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-

saudara kita adalah orang-orang yang masih belum datang."

Mereka bertanya: "Bagaimana anda mengenali orang yang belum

hadir dari umatmu wahai Rasulullah?!" Beliau menjawab:

"Beritahukanlah kepadaku, seandainya ada seorang yang memiliki

seekor kuda yang putih wajahnya dan putih kaki dan tangannya

ada di tengah-tengah kawanan kuda yang hitam pekat bukankah

dia mengenali kudanya?" Mereka menjawab: "Benar wahai

Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya mereka akan datang

dalam keadaan putih bersinar wajah, tangan dan kakinya karena

wudhu dan aku akan mengenali mereka datang pada telaga."

(HR. Muslim)

36 Maksudnya melihat mereka didunia ini.
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1037. Dari Abu Hurairah*^#, bahwa Rasulullah^febersabda: "Maukah
kalian aku tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-

dosa dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab: "Tentu wahai

Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu menyempurnakan wudhu 137 pda

saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid

dan mneunggu shalat (berjamaah) setelah shalat (berjamaah); yang

demikian itu adalah ribath, yang demikian itu adalah ribath.

(HR. Muslim)
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137 Maksudnya adalah ribath yang sangat dianjurkan. Asal makna ribath adalah bertahan untuk
melakukan sesuatu, seakan-akan ia telah mengikat dirinya untuk melakukan ketaatan ini. Hadits

ini telah berlalu dengan nomor 133
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1038. Dari Abu Malik al-Asy'ari^gydia berkata: "Rasulullah^&bersabda:

"Bersuci itu adalah separuh keimanan." (HR. Msuiim)

Secara lengkap hadits ini telah berlalu pada bab sabar138 dan dalam
bab ini juga ada hadits dari Amr Ibn Abasah^ yang telah berlalu di akhir

bab Raja' (mengharap)139 yaitu hadits agung yang berisikan sejumlah kebaikan.
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1039. Dari Umar Ibn Khaththab dari Nabi beliau bersabda: "tidak

seorangpun dari kamu yang berwudhu lalu dia bersungguh-sungguh

-atau menyempurnakan- wudhunya kemudian berdo'a: "Saya

bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq (benar) kecuali Allah

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya beraksi bahwa
Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah." Melainkan

dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan, ia boleh masuk
dari pintu mana saja ia suka." (HR. Muslim)

Tirmidzi menambahkan: "Ya Allah Jadikanlah aku termasuk orang-

orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang

yang bersuci." 140

WWWW
138 no. 26
139 no. 443

v; v'

40 Adapun tambahan *Jj>Up J*

j

]
maka tidak ada asal usulnya. -N-
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KEUTAMAAN ADZAN
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1040. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah*^ bersabda:

"Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada
adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak bisa mendapatkan-
nya kecuali dengan berundi tentu mereka akan berundi untuknya.

Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada
mendatangi shalat lebih awal tentu mereka berlomba merebutnya,
dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada shalat

Isya' dan subuh tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun
dengan merangkak." (HR. Bukhari - Muslim)

y#» ^

^l>43i adalah (yaitu mendatangi shalat berjamah pada waktu
yang paling awal bahkan sebelum adzan di kumandangkan).
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1041. Dari Mu'awwiyah^fj, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah^^
bersabda: "para Mu'adzdzin adalah manusia yang paling panjang
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lehernya 141 pada hari kiamat." (HR. Muslim)
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1042. Dari Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Abi Sha'sha'ah bahwa Abu
Said al-Khudri t berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku melihatmu

senang kepada kambing dan pedalaman, maka apabila kamu ada

pada (gembalaan)kambingmu atau dalam daerah pedalamanmu
kemudian kamu adzan untuk shalat maka keraskanlah suara

adzanmu, karena tidak ada jin yang mendengar sepanjang suara

orang yang adzan, tidak pula manusia dan tidak pula segala sesuatu

melainkan ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat." Abu Said

berkata: "saya mendengar dari Rasulullah (HR. Bukhari)
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Mereka menafsirinya berdasarkan majaz, menurut saya; tidak ada masalah bila ditafsiri secara

hakiki, bahkan itulah hukum asal, satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para

muadzdzin yang ikhlash yang mengikuti sunnah
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1043. Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah^? bersabda:

"Apabila adzan shalat dikumandangkan, setan lari menjauh sambil

mengeluarkan suara kentut hingga ia tidak mendengar adzan. Jika

adzan telah usai ia datang kembali, hingga apabila shalat diqamati

ia lari lagi, dan apabila qamat selesai ia maju lagi hingga ia

membisikkan (godaan) antara seseorang dan dirinya, ia berkata:

"Ingatlah begini dan ingatlah begitu -untuk sesuatu yang ia belum

ingat sebelumnya- hingga orang itu tidak mengetahui berapa rakaat

dia shalat." (HR. Bukhari - Muslim)
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I1044.

Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-'Ash^jjy, dia mendengar Rasulullah

^^bersabda: “Apabila kamu mendengar adzan maka ucapkanlah

seperti yang ia ucapkan kemudian bershalwatlah kepadaku karena

sesungguhnya siapa yang bershalawat kepadaku satu kali Allah akan

membalasnya sepuluh kali kemudian mintakanlah kepada Allah al-

wasilah untukku, sesungguhnya adalah satu kedudukan di Surga

yang tidak layak melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba
Allah dan aku berharap akulah orangnya, barangsiapa meminta
washilah untukku halallah syafaat baginya142 (HR. Muslim)
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1045.

Dari Abu Said al-Khudri bahwasanya Rasulullah||j§bersabda:

"Apabila kamu mendengar adzan maka ucapkanlah seperti apa yang
diucapkan oleh muadzin." (Muttafaqun 'alaih)
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1046. Dari Jabir^^sfj bahwa Rasulullahj|j|| bersabda: "Barangsiapa
mengucapkan sewaktu mendengar adzan: Ya Allah pemilik dakwah
(adzan, iqamah) yang sempurna ini dan shalat yang tegak ini

M2 Artinya: syafaat Nabi afe wajib untuknya, yaitu syafaat khusus bagi orang yang berdosa.
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berikanlah kepada Muhammad washilah dan fadhilah dan

bangkitkanlah ia pada maqam yang terpuji yang telah Engkau

janjikan kepadanya." Maka syafaatku halal baginya pada hari

kiamat." (HR. Bukhari)
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1047. Dari Saad Ibn Abi Waqqash ^sfj dari Nabi^g, beliau bersabda:

"Barangsiapa ketika mendengar adzan mengucapkan: "Saya bersaksi

bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata,

tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwasanya Muhammad itu adalah

hamba dan utusan-Nya, aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad
sebagai rasul dan Islam sebagai agama," maka diampuni dosa-

dosanya." (HR. Muslim)
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1048. Dari Anas dia berkata: "Rasulullah bersabda: "Do'a itu tidak

akan ditolak antara adzan dan iqomah." (HR. Abu Daud dan

Tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan.")

mBSk mk mBmSSmwwwW
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KEUTAMAAN SHALAT
Allah berfirman:

. [f o : o Jl]

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar." (al-

ankabut: 45)
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1049. Dari Abu Hurairah^^fj, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah

^gbersabda: "Tahukah kalian, seandainya sebuah sungai ada

didepan pintu salah seorang kamu, ia setiap hari mandi dari sungai

itu sebanyak lima kali apakah masih ada kotoran yang melekat

padanya?" Mereka menjawab: "Tidak akan tersisa sedikitpun dari

kotorannya." Beliau bersabda: "Begitulah perumpamaan shalat lima

waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa." (HR. Bukhari

- Muslim)
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1050. Dari Jabir^^5dia berkata: "Rasulullah bersabda: "Perumpamaan

shalat lima waktu itu bagaikan sebuah sungai deras yang mengalir

didepan pintu salah seorang kamu, dia mandi dari air itu setiap

hari sebanyak lima kali." (HR. Muslim)
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1051. Dari Ibn Mas'ud sfJ bahwa ada seorang laki-laki yang

mencium seorang wanita, kemudian dia mendatangi Nabi dan

menceritakan (perbuatannya itu) kepada beliau, maka Allah

menurunkan ayat: "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi

dan petang) dan pada sebahagian permulaan daripada malam, sesungguhnya

perbuatan-perbuatanyang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan

yang buruk."U3 Maka orang tadi bertanya: "Apakah ini hanya

untuk saya?" Beliau menjawab: "Untuk umatku semuanya." (HR.

Bukhari - Muslim)
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143 Dua tepi siang mencakup shalat subuh, dzuhur, dan ashar. Dan bagian permulaan macam mencakup

maghrib dan isya
#

, ayat ini adalah dalam surat Hud ayat 114
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1052. Dari Abu Hurairah^^j bahwa Rasulullah^febersabda: "Shalat lima

waktu itu dan jum'at ini sampai jum'at berikutnya adalah penebus

bagi dosa yang ada diantaranya selama tidak melanggar dosa-dosa

besar." (HR. Muslim)

* i

1053. Dari Utsman Ibn 'Affan^jCi, dia berkata: "Saya mendengar
Rasulullah||| bersabda: "Tidak ada seorang muslim yang mendapati

shalat fardhu lalu ia membaguskan wudhunya, khusyu'nya dan
ruku'nya melainkan hal itu menjadi penebus bagi dosa-dosa

sebelumnya selagi dosa besar tidak dilanggar, peleburan dosa itu

berlaku sepanjang masa." 144
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KEUTAMAAN SHALAT SUBUH DAN ASHAR
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144 Peleburan dosa-dosa kecil oleh ketaatan dengan syarat diatas tidak hanya berlaku pada zaman
terbaik saja yaitu zaman Nabi dan sahabatnya tetapi berlaku umum untuk semua zaman, (-pent)
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1054.

Dari Abu Musa^^pj, bahwa Rasulullah 5^ bersabda: "Barangsiapa

shalat subuh dan ashar ia masuk surga." (HR. Bukhari - Muslim)
O

adalah Ashar dan subuh (disebut demikian karena keduanya

dilakukan pada waktu dingin, -pent)
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1055. Dari Abu Zuhair Umarah Ibn Ru'aibah^^^j, dia berkata: "Saya

mendengar Rasulullah^^ bersabda: "Tidak akan masuk neraka or-

ang yang shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya."

Maksudnya adalah shalat subuh dan Ashar. (HR. Muslim)
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1056.

Dari Jundub Ibn Sufyan^sfj, dia berkata: "Rasulullah^^bersabda:

"Barangsiapa shalat subuh maka ia berada dalam lindungan Allah,

maka perhatikanlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah

menuntutmu sedikitpun dari perlindungannya." (HR. Muslim)
145

545 Syeikh Nashir tidak berkomentar tentang hadits ini, padahal dalam riwayat-riwayat muslim (1/

454) tidak ada kata-kata [jol dan dalam riwayat-riwayat Muslim ada tambahan yang
intinya: "Maka dia pasti mendapatkannya dan menghunjamkannya dalam neraka Jahannam."
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1057. Dari Abu Hurairah^gCj, dia berkata: "Rasulullah^fe bersabda: "Saling

bergantian untuk menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang/

mereka berkumpul pada shalat, mereka berkumpul pada shalat subuh
dan shalat ashar kemudian naiklah malaikat yang habis bertugas

malam ditengah-tengah kalian, lalu Allah bertanya kepada mereka

padahal Dia lebih mengetahui tentang mereka: "Bagaimana kalian

meninggalkan hamba-hamba-Ku?" Mereka menjawab: "Kami meninggal-

kan mereka ketika mereka sedang shalat dan kami mendatangi mereka

ketika mereka sedang shalat." (HR. Bukhari - Muslim)
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1058. Dari Jarir Ibn Abdullah al-Bajali^fj , dia berkata: "Kami berada

disisi Nabi “||| , tiba-tiba beliau melihat rembulan dimalam purnama
beliau bersabda: "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb (tuhan)

kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini, kalian tidak akan

susah dalam melihatnya, maka jika kalian mampu untuk tidak

dikalahkan atas shalat sebelum terbit matahari dan sebelum
terbenamnya maka lakukanlah." (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat: "Beliau melihat rembulan pada malam
keempat belas."
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1059. Dari Buraidah^gjS, dia berkata: "Rasulullah*^ bersabda: "Barang-

siapa meninggalkan shalat ashar maka rusaklah semua amalnya."

(HR. Bukhari)

mmmm

36 oz/33 i89

KEUTAMAAN BERJALAN MENUJU MASJID
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1060. Dari Abu Hurairah'^sfj, bahwa Nabi^^bersabda: "Barangsiapa

pergi ke Masjid pagi atau petang Allah menjadikan untuknya

hidangan 146 di surga setiap kali ia berangkat pagi atau sore." (HR.

Bukhari - Muslim)

> 0

adalah hidangan yang dipersiapkan bagi tamu pada waktu kedatangannya.
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1061. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi <||§bersabda; "Barangsiapa

bersuci dirumahnya kemudian berangkat menuju salah satu masjid

Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kepada Allah maka
langkah-langkahnya, yang satu menghapus dosa dan yang lain

mengangkat derajat." (HR. Muslim)
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1062. Dari Ubay Ibn Ka'ab^pj, dia berkata: "Ada seorang Anshar yang

sepanjang pengetahuan saya tidak ada orang lain yang lebih jauh tempat

tinggalnya dari masjid selain dia, namun begitu tidak pernah ia

ketinggalan shalat berjamaah, maka dikatakan kepadanya: "Seandainya

engkau membeli keledai untuk kamu kendarai diwaktu malam yang

gelap dan diwaktu terik matahari." Orang tadi berkata: "Saya tidak
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bergembira andai kata rumah saya dekat dengan masjid, karena saya

ingin dicatat untuk saya perjalanan saya menuju masjid dan kepulangan

saya jika saya kembali kepada keluarga saya." Maka Rasulullah*||§ ber-

sabda: "Allah telah mengumpulkan untukmu semua itu." (HR. Muslim)U 1 ' '
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1063. Dari jabin^j, dia berkata: "Masih kosong tanah disekitar masjid maka
Banu Salimah ingin pindah dekat masjid. Hal itu didengar oleh Nabi

maka beliau bersabda kepada mereka: "Telah sampai kepadaku

bahwasanya kalian ingin pindah dekat masjid?" Mereka menjawab:

"Benar, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu." Maka beliau

bersabda: "Bani Salimah tetaplah di rumah-rumah kalian, pasti akan

ditulis (untuk kalian) banyaknya langkah kalian (menuju masjid),

tetaplah dirumah-rumah kalian, langkah-langkah kalian ditulis (untuk

kalian)." Maka mereka berkata: "Kami tidak ingin berpindah." (HR.

Muslim dan Bukhari meriwayatkan maknanya dari riwayat Anas)
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1064.

Dari Abu Musa *3£>, dia berkata: "Rasulullah ^bersabda: "Sesung-

guhnya manusia yang paling besar pahalanya didalam shalat adalah

orang yang paling jauh perjalanannya menuju shalat, begitu

seterusnya. Dan orang yang menunggu shalat hingga melakukannya
bersama imam pahalanya lebih agung daripada orang yang shalat

(sendiri) kemudian tidur." (HR. Bukhari - Muslim)
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1065. Dari Buraidah^^S, dari Nabi^fe, beliau bersabda: "Berilah kabar

gembira kepada orang-orang yang rajin berjalan diwaktu malam
menuju masjid dengan mendapatkan cahaya sempurna pada hari

kiamat." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)
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1066.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah^febersabda: "Maukah
kalian aku tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-

dosa dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab: "Tentu wahai

Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu menyempurnakan wudhu 147

Maksudnya adalah ribatfi yang sangat dianjurkan. Asal makna ribath adalah bertahan untuk
melakukan sesuatu, seakan-akan ia telah mengikat dirinya untuk melakukan ketaatan ini. Hadits

ini telah berlalu dengan nomor 133



pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-

masjid dan menunggu shalat (berjamaah) setelah shalat (berjamaah);

yang demikian itu adalah ribath, yang demikian itu adalah ribath.

(HR. Muslim)
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1067. Dari Abu Said al-Khudri^sfJdari Nabi^&beliau bersabda: "Apabila

kalian melihat seseorang secara rutin mendatangi masjid maka
bersaksilah untuknya dengan keimanan. Allah berfirman:

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang

beriman kepada Allah dan hari akhir."148 (HR. Tirmidzi, dia berkata:

"Hadits Hasan.") 149
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KEUTAMAAN MENUNGGU SHALAT BERJAMAAH

t
o!

^ i I

4A)I \ • IA

> * A.-'

U j Jljj N » : JU <i§ 41

j j
cuil: i! iiu;

> J
j o^LyaJl

. (( 5^1

148 Surat Taubah ayat 18. terusannya adalah "Dan mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut

kecuali kepada Allah,
maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah

149 Sanadnya dha'if sebagaimana saya jelaskan dalam al-Misykah (723) dan maknanya shahih. -N-
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1068.
Dari Abu Hurairah4^5bahwasanya Rasulullah^gf; bersabda: "Salah

seorang kamu senantiasa berada dalam shalat selagi shalat itu yang
menahannya, tidak ada yang mencegahnya kembali pulang ke
keluarganya kecuali hanya shalat." (HR. Bukhari - Muslim)
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U>jl ; U yk*
1
^Ul : UjZ 4 [J

>. >

1069.

Dari Abu Hurairah ^»5 bahwa Rasulullah^! bersabda: "Para

malaikat itu senantiasa memintakan rahmat untuk salah seorang

kamu selama ia berada ditempat shalatnya, yang ia shalat didalam-

nya, selama ia tidak berhadats. Para malaikat itu berdo'a: Ya Allah

ampunilah untuknya, ya Allah rahmahlah dia." (HR Bukhari)
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1070.

Dari Anas bahwa Rasulullah^^pada suatu malam menunda
shalat (berjama'ah) isya' hingga tengah malam kemudian beliau

menghadap kami dengan wajahnya setelah beliau selesai shalat, lalu

bersabda: "Manusia telah shalat dan tidur sedangkan kalian

senantiasa dihitung di dalam shalat sejak kalian menunggunya."

(HR. Bukhari)

####
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KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH
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1071. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah^^bersabda: "Shalat

jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh

tujuh derajat." (HR. Bukhari — Muslim)
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1072. Dari Abu Hurairah^S, dia berkata: "Rasulullah*^bersabda: "Shalat

seseorang didalam berjama'ah dilipat gandakan diatas shalatnya
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f
s

dirumahnya dan dipasarnya dengan dua puluh lima kali lipatan.

Yang demikian itu karena apabila ia wudhu lalu membaguskan
wudhunya; kemudian ia keluar ke masjid, tidak ada yang menge-
luarkannya kecuali shalat, dia tidak melangkah satu langkah melain-

kan telah diangkat untuknya satu derajat dan telah dihapus daripada-

nya satu dosa, apabila ia telah shalat para malaikat senantiasa berdo'a

untuknya selama ia berada ditempat shalatnya, selama ia tidak

berhadats. Malaikat itu mengucapkan: "Ya Allah curahkanlah

shalawat atasnya, ya Allah rahmatilah ia." dan dia senantiasa dinilai

berada dalam shalat selama ia menunggu shalat." (HR. Bukhari -

Muslim dan ini adalah lafazh Bukhari)
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1073. Dari Abu Hurairah^^fj, dia berkata: "Telah datang kepada Nabi

seorang laki-laki buta 150
, dia berkata: "Wahai Rasulullah saya tidak

memiliki penuntun yang bisa menuntun saya ke Masjid." Orang tadi

memohon kepada Rasulullah agar memberi keringanan untuknya

sehingga ia shalat di rumahnya, maka beliaupun memberikan izin

untuknya. Tetapi tatkala orang itu mau pergi beliau memanggilnya

dan bertanya: "Apakah kamu mendengar adzan shalat?" Dia jawab:

"Ya," Beliau bersabda: "Kalau begitu datangilah (panggilan shalat itu)."

(HR. Muslim)

150 Imam Nawawi dan Suyuthi berpandangan bahwa ia adalah Ibn Ummi Maktum, tetapi Ibn Hajar

membantahnya karena perbedaan konteks hadits kecuali jika kejadian ini berulang, (-pent)

v r J

254 Ttirjamab Riyadusb Sbalfan



Lrs» J>.
' - j* 1

o*--)
>v *

iiT 'Jbl ^3 oijDl
j»

j>l

. fLUlj ^1 vji «LuiJl Si 4)1 3>-j u : Du

t 5'sCaJl Ji^ ^LU11? )) : 4ii
U* 1 t ^ t I *
4U1 cJJ^J

^Li^L> j_jI oljj . ® $ ^JL-aII Lp

1074. Dari Abdullah ada yang mengatakan; Amr151 Ibn Qais- yang dikenal

dengan sebutan Ibn Ummi al-Maktum -muadzdzin Rasulullah

semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia berkata: "Wahai
Rasulullah sesungguhnya kota Madinah ini banyak serangga 152 dan
hewan buasnya." Maka Rasulullah bersabda: "Kamu mendengar

panggilan mari kita shalat, mari kita meraih keuntungan, maka kemarilah

(datangilah)." (HR. Abu Daud dengan sanad Hasan).
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1075. Dari Abu Hurairah^g?)bahwa Rasulullah^febersabda: "Demi tuhan

(Allah) yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh aku telah

m Inilah yang lebih banyak dan lebih masyhur seperti yang ada dalam al~Tahdzib dan lainnya.

152 Serangga bumi seperti ulat dan kalajengking
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bermaksud memerintah menghadirkan kayu bakar sehingga ia

dikumpulkan dan memerintahkan shalat sehingga dikumandang-
kanlah adzan, kemudian aku memerintah seseorang agar meng-
imami manusia kemudian aku akan pergi menuju kaum laki-laki

(yang shalat di rumah) sehingga aku membakar rumah-rumah
mereka atas mereka." (HR. Bukhari - Muslim)
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1076. Dari Ibn Mas'ud^S, dia berkata: "Barangsiapa ingin bertemu
Allah besok (pada hari kiamat) dalam keadaan muslim maka
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hendaklah menjaga shalat-shalat (yang lima waktu) itu bilamana

dikumandangkan adzan untuknya, karena sesungguhnya Allah telah

mensyariatkan untuk Nabi kalian sunnah dan petunjuk.

Seandainya kalian shalat dirumah-rumah kalian sebagaimana

orang yang sengaja shalat dirumahnya ini tentu kalian telah mening-

galkan sunnah Nabi kalian, dan seandainya kalian meninggalkan

sunnah Nabi kalian tentu kalian telah sesat, sungguh saya menyak-

sikan kami dahulu bahwa tidak ada yang sengaja meninggalkan

jama'ah melainkan orang munafiq yang jelas nifaqnya. Sungguh
seseorang telah dibawa ke masjid, dipapah diantara dua orang

hingga didirikan di shaf." (HR. Muslim)

Dalam satu riwayat miliknya, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah

^^mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk dan termasuk

sunnah-sunnah petunjuk adalah shalat di masjid yang diadzani

didalamnya."
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1077. Dari Abu DardaVt^y, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah*^

bersabda: "Tidak ada tiga 6rang yang ada dalam desa atau peda-

laman yang ditengah-tengah mereka tidak ditegakkan shalat ber-

jama'ah melainkan mereka telah dikuasai oleh setan. Maka wajib

atas kalian menjaga berjama'ah karena sesungguhnya serigala itu

memangsa kambing yang jauh dari kawanannya." (HR. Abu Daud
dengan sanad Hasan)

0000
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SERUAN BERJAMA AH TERUTAMA PADA SHALAT
SUBUH DAN ISYA'
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1078. Dari Usman Ibn Affan^gCi, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah

bersabda: "Barangsiapa shalat Isya' berjama'ah maka seolah-olah

ia telah bangun (qiyamul-lail) separuh malam. Dan siapa yang shalat

subuh berjama'ah maka seakan-akan ia telah shalat pada seluruh

malam." (HR. Muslim)

Dalam riwayat Tirmidzi dari Utsman Ibn Affan dia berkata:

Rasulullah ^gfebersabda: "Barangsiapa menghadiri Isya dalam
jama'ah maka baginya adalah (pahala) shalat separuh malam, dan

siapa shalat Isya dan subuh dalam jama'ah maka baginya adalah

bagaikan (pahala) shalat semalam suntuk." Tirmidzi berkata: "Hadits

Hasan Shahih."
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1079. Dari Abu Hurairah^sfj bahwasanya Rasulullah bersabda: "Sean-

dainya kalian mengetahui keutamaan yang ada pada shalat jama'ah

Isya dan subuh niscaya kamu mendatanginya meskipun dengan
merangkak." (HR. Bukhari-Muslim, dan telah berlalu secara lengkap)153
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1080. Dari Abu Hurairah^^), Rasulullah^^bersabda: "Tidak ada shalat

(jama'ah) yang paling berat bagi orang-orang munafiq selain shalat

subuh dan Isya, dan andaikata mereka mengetahui keutamaan yuang
ada pada keduanya niscaya mereka mendatanginya meskipun
dengan merangkak." (HR. Bukhari - Muslim)

iS3

PERINTAH MENJAGA SHALAT FARDHU DAN
LARANGAN KUAT SERTA ANCAMAN HEBAT
DALAM MENINGGALKANNYA

. [trA : SyUl]

153 no. 1040
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//

Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha 154
(al-

Baqarah: 238)

Allah ^||| berfirman:

n

. [0 : hjm
•'*' V 1 v» #«

//

/ifa? mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka

berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan 155 (al-Taubah: 5)
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1081. Dari Ibn Mas'ud^jy, dia berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah

^femanakah amalah yang paling utama?" Beliau bersabda: "Yaitu

shalat tepat pada waktunya." Saya bertanya: "Kemudian apa?" Beliau

menjawab: "Berbakti kepada orang tua." Saya katakan: "Kemudian
apa?" Beliau bersabda: "Jihad di jalan Allah." (HR. Bukhari-Muslim)
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154 Yaitu shalat yang d itengah-tengah dan paling utama, yaitu shalat asar menurut kebanyakan ahli

hadits. (-pent)

155 Maksudnya terjamin keamanan mereka (-pent)
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1082. Dari Ibn Umar dia berkata: "Rasulullah^^bersabda: "Islam ini

dibangun dengan lima rukun (pilar utama); persaksian bahwa tidak

ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad
adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke

ka'bah dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari - Muslim)
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1083. Dari Ibn Umar *£<£) dia berkata: "Rasulullah ^^bersabda: 'Saya

diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa

tidakada sesembahan yangbenar kecuali Allah danMuhammad adalah

utusan Allah, dan mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

maka apabila mereka melakukan hal itu maka mereka telah melindungi

darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam sementara

hisab mereka terpulang kepada Allah." (HR. Bukhari - Muslim)
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1084. Dari Muadz^sjCj, dia berkata: "Saya diutus oleh Naib$gj|menuju
Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi
satu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian

bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan saya

adalah Rasulullah, apabila mereka mentaati hal itu maka ajarkanlah

bahwa Allah I telah mewajibkan atas mereka lima shalat dalam setiap

sehari semalam, apabila mereka mentaati hal tersebut maka
beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang
diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang

miskin mereka, jika mereka mentaati hal tersebut maka hindarilah

olehmu harta-harta mereka yang paling bagus (berharga mahal) dan
takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya karena tidak ada

penghalang antara do'a itu dengan Allah." (HR. Bukhari - Muslim)
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1085. Dari Jabir^i5, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya (perusak garis batas) antara seseorang dan kesyirikan

serta kekufuran adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim)
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1086. Dari Buraidah'J^ifJdari Nabi^^beliau bersabda: "Perjanjian yang

ada diantara kita dan mereka (kaum munafiq) adalah shalat, maka

barangsiapa meninggalkan shalat sungguh ia telah kafir." (HR.

Tirmidzi dia berkata: "Hadits Hasan Shahih.")
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1087.Dari Syaqiq Ibn Abdullah, seorang Tabi'in yang disepakati

keagungannya^fyi^dia berkata: "Para sahabat Muhammad- tidak

memandang sesuatu dari amalan yang meninggalkannya adalah

kufur selain daripada shalat." (HR.Tirmidzi dalam kita al-Iman

dengan sanad shahih)
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1088. Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada
hari kiamat adalah shalatnya, bila shalatnya baik maka ia beruntung
dan selamat (memperoleh apa yang ia cita-citakan). Namun apabilah

shalatnya rusak maka ia sungguh kecewa dan rugi. Apabila ada

sedikit kekurangan dari shalat fardhunya maka Allah I berfirman:

"Lihatlah apakah hambaku memiliki shalat sunnah sehingga
kekurangannya pada yang wajib bisa disempurnakan dengannya?

Kemudian seluruh amalnya akan dihitung berdasarkan perhitungan

ini." (HR. Tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan.")
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KEUTAMAAN SHAF PERTAMA, PERINTAH
MENYEMPURNAKAN SHAF-SHAF YANG
PERTAMA, MELURUSKAN DAN
MERAPATKANNYA

t Uilp i'jLZ* jj jA^r J*

Ml ))
: OlJi t

"ii-o i

4)lO ^^iii ^

: Ulas «?l L5 o

t
: Oli
^ -5 a ^
* -

: JU ? U3 tiU CZSj 4)1 0jO-5 i;

l

((
1 ^ c JjVl cjjiyaJl jjJoJo ®

*

•133

1089. Dari Jabir Ibn Samurah^^ju, dia berkata: "Rasulullah keluar

menemui kami lalu beliau bersabda: "Tidakkah kamu berbaris

sebagaimana para malaikat berbaris disisi Rabb-nya?" Maka kami

bertanya: "Wahai Rasulullah , bagaimanakah para malaikat berbaris

disi Rabb-nya?" Beliau bersabda: "Mereka menyempurnakan
barisan-barisan yang pertama dan mereka merapatkan barisan."

(HR. Muslim)
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1090.Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Seandainya manusia mengetahui keutamaan pada adzan dan shaf

pertama kemudian mereka tidak mendapatkan(nya) kecuali dengan

berundi niscaya mereka telah berundi156 (HR. Bukhari - Muslim)
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1091. Dari Abu Hurairah^sfjRasulullah^^bersabda: "Sebaik-baik barisan

laki-laki adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang

paling belakang sedangkan sebaik-baik barisan wanita adalah yang

terakhir sedang yang paling buruk adalah yang terdepan."

(HR. Muslim)

Hadits selengkapnya lihat no. 1040.
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1092. Dari Abu Said al-Khudri^jy bahwa Rasulullah^femelihat adanya
kemunduran dalam (barisan) para sahabatnya maka beliau bersabda

kepada mereka: "Majulah dan bermakmumlah kepadaku dan
hendaklah orang setelah kamu bermakmum kepadamu, tidak henti-

hentinya satu kaum mundur dalam barisan sehingga Allah menjauhkan
mereka (dari rahmat dan pahalanya yang besar)." (HR. Muslim)
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1093. Dari Abu Mas'ud^j^, dia berkata: "Rasulullah mengusap-usap
pundak kami didalam shalat seraya bersabda: "Luruskan dan jangan
bengkok maka Allah membengkokkan hati kamu 157

, hendaklah
dekat denganku orang-orang yang memiliki kedewasaan dan akal 158

dari kalian kemudian orang-orang yang berikut mereka, kemudian
orang-orang yang berikut mereka." (HR. Muslim)

3u : 3u 4 '4)1 ^»5 * <U

ZiZai\ hjL; i \jp »
: ^4i\ 0jLj

. <ulP ® o*>lvaJ!

S

Crt » : tijUJl 3^bj
s'

**
**

. « iSUI

157 Maksudnya membelokkan arah dan maksud hati, ketika itu terjadilah fitnah-fitnah dan pecahlah
suara kaum muslimin dan pudarlah kekuatan mereka. Disini ada isyarat bahwa perbedaan
lahiriyah menyebabkan perbedaan batin. Renungkanlah,

m Maksudnya orang-orang baligh berakal dan utama.



1094. Dari Anas^jy, dia berkata: "Rasulullah*^ bersabda: "Luruskan

(dan rapatkan) barisan-barisan kalian karena meluruskan (dan

merapatkan) shaf termasuk kesempurnaan shalat." (HR. Bukhari -

Muslim)

Dalam satu riwayat Bukhari: "Karena meluruskan barisan termasuk

menegakkan shalat."

^ z' P

U_U Xi \i S 5%iJl i : JIS Lpj

IjLit» : OUi *^ry, t s|g 4ll i
> x

2135
« 4JP -D3& j'* ‘

** *

oLjcoj c ^JajjJb

Ua^-I <1)15j : c5*J
** > **

• ^ 4mA AmA 6 40
* ^ * Z'

1095. Dari Anas^fj, dia berkata: "Shalat telah diqomati lalu Rasulullah

«H|menghadap kami dengan wajahnya seraya bersabda: "Tegakkan-

lah barisan kalian dan merapatlah karena sesungguhnya aku melihat

kalian dari balik punggungku." (HR. Bukhari dengan lafadznya dan
muslim dengan maknanya.)

Dalam satu riwayat Bukhari: "Dan adalah seorang kami merapatkan

pundaknya dengan pundak temannya dan tumitnya dengan tumitnya."
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1096. Kelima: Dari Abu Abdullah al-Nu'man Ibn Basyir^fj, dia berkata:

"Saya mendengar Rasulullah ||§ bersabda: "Kamu benar-benar akan

meluruskan barisan (shalat)mu atau Allah akan menjadikan
perselisihan diantara wajahmu 159 (HR. Bukhari - Muslim)

Didalam riwayat Muslim: "Rasulullah «||| merapikan barisan-barisan

kami hingga seolah-olah beliau meratakan anak-anak panah 160
,

sampai beliau yakin bahwa kami memahaminya 161
. Kemudian suatu

hari beliau keluar, lalu berdiri, sehingga tatkala beliau akan bertakbir,

tiba-tiba beliau melihat seseorang menonjolkan dadanya (dari

barisan) maka beliau bersabda: "Hai hamba Allah kamu semua mau
meluruskan barisan atau Allah akan membuat perselisihan diantara

wajah-wajah kamu."
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159 Allah menciptakan permusuhan dan kebencian diantara kamu serta perselisihan. Lihat pengantar

nomor tiga (aneka ragam pelajaran) poin pertama.

|h0 Qadah adalah anak panah sebelum diberi ekor dan mata anak panah, ini gambaran tentang

barisan yang sangat rapat lurus dan rajin.

161 Hadits mengandung anjuran untuk meluruskan dan merapatkan barisan dan kebolehan berbicara

antara iqamah dan takbir ihram.
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1097. Dari Bara' Ibn 'Azib^gCj, dia berkata: "Rasulullah J|j| selalu memasuki

celah-celah shaf dari satu arah kearah yang lain, beliau mengusap
• dada-dada kami dan pundak-pundak kami seraya bersabda: "Jangan

bengkok maka hatimu akan bengkok." Dan beliau bersabda:

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada shaf-

shaf yang pertama." (HR. Abu Daud dengan sanad Hasan)
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1098. Dari Ibn Umar<^5 bahwa Rasulullah bersabda: "Tegakkanlah

shaf dan luruskan antara pundak, isi semua celah162 dan bersikaplah

lunak ditangan saudaramu, dan jangan biarkan celah-celah itu untuk

setan. Barangsiapa menyambung barisan maka Allah pasti menyam-
bungnya dan siapa yang memutus barisan pasti diputus Allah."

(HR. Abu Daud dengan sanad shahih)
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162 Maksudnya adalah celah-selah yang ada dalam shaf. Saya katakan: Syeikh Nashir dalam Shahih

Sunan Abu Daud dengan sanad ringkas 1/131 mengatakan: "Hadits Shahih", hadits no. 620.
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1099.
Dari Anas^^sSbahwa Rasulullah«^bersabda: "Rapatkanlah barisan

kalian dan bershalawatlah antara shaf serta luruskanlah leher demi
Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya sesungguhnya aku melihat

setan menyelinap dari sela-sela barisan seolah-olah setan itu adalah

hadzaf." (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad

sesuai dengan syarat Muslim)

adalah kambing hitam kecil ada di Yaman.
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Dari Anas-^fjbahwasanya Rasulullah bersabda: "Sempurnakan

lah shaf terdepan kemudian yang berikutnya, maka jika ada
kekurangan hendaklah pada shafyang terbelakang." (HR. Abu Daud
dengan sanad hasan)
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1101.

Dari 'Aisyah^sfj, dia berkata: "Rasulullah^gSbersabda: "Sesungguh-

nya Allah dan Malaikat-Nya bershalawat pada baris bagian kanan."

(HR. Abu Daud dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim dan

didalamnya terdapat seseorang yang diperselisihkan tentang

tsiqahnya) 163

163 Saya katakan: }a adalah Usamah Ibn Zaid al-Laitsi, akan tetapi hasil akhir dari penelitian oleh para

ulama kritikus hadits menetapkan bahwa dia adalah hasan haditsnya apabila ia tidak ada yang

menyalahinya, karena itu sekelompok huffazh (ahli hadits) memastikan haditsnya ini, hanya saja

dengan lafadz begini ia menjadi syadz atau munkar karena Mu'awwiyah Ibn Hisyam bersendirian

dalam meriwayatkan tanpa melibatkan para tsiqah lainnya dan ia ada kelemahan pada hafalannya.

Yang benar (yaitu al-Mahfuzh) dalam hal ini adalah seperti yang dikatakan oleh a]~Baihaqi adalah

dengan lafadz (pada orang-orang yang menyambung shaf [oji-dl OjLa» ^JJl^ ,
. . .]

sebagaimana komentar saya pada al-Misykah (1096) dan keterangan saya pada Dha'ifAbi Daud (153)

dan Shahih Abi Daud (680).
r i
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1102. Dari al-Bara^y, dia berkata: "Apabila kami selesai shalat

dibelakang Rasulullah kami ingin agar kami ada disamping kanan

beliau, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya maka saya

mendengar beliau berdo'a: "Wahai Rabb-ku lindungailah aku dari

azdab-Mu pada hari Engkau membangkitkan atau mengumpulkan-

hamba-hamba-Mu." (HR. Muslim)

Oli : Du c r^ij
** y

« jLui ljid.5 4
pyi \jkL,j # :

§|4)l

t \ ^ \

' '

* Ji'
6 ’JJ

1103. Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah <||| bersabda:

"Jadikanlah imam itu ditengah dan isilah celah-celah (shaf) 164 ." (HR.

Abu Daud)

•##*

Sava katakan: "Dalam isnadnya ada dua orang yang tidak dikenal lihat DhaifAbu Daud (105) akan

tetapi bagian kedua dari hadits ini memiliki saksi penguat dari hadits Ibn Umar yang dishahihkan

oleh Imam Nawawi. Hadits no (1098),. -N-
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